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2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
2.2 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego.
2.3 Materiały potrzebne do realizacji zamówienia.
2.4 Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych.
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3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę.
5.1.1 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne.
5.1.1.1 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
5.1.1.1.1 Przygotowanie terenu budowy.
5.1.1.1.2 Wywiezienie gruzu, ziemi i materiałów z rozbiórki środkami transportowymi.
5.2 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów

ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.
5.2.1 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu.
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8 Przygotowanie terenu pod budowę. 
1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne.
8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 

Przygotowanie terenu budowy. 
ziemi i materiałów z rozbiórki środkami transportowymi.

9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 

8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu.
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Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 

sa drogowego i organizacja ruchu przy zajęciu pasa drogowego. 

LANYCH 

1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne. 

ziemi i materiałów z rozbiórki środkami transportowymi. 
9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 

8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu. 
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5.2.1.1 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg. 

5.2.1.1.1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe.
5.2.1.1.2  Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.
5.2.1.1.3  Obrzeża betonowe z wyko
5.2.1.1.4  Chodniki z kostki betonowej.
5.2.2 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne 

roboty specjalistyczne.
5.2.2.1 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.
5.2.2.1.1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe.
5.2.2.1.2 Obróbki blacharskie. 
5.2.2.2 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe.
5.2.2.2.1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe.
5.2.2.2.2 Roboty murarskie. 
5.2.2.2.3 Roboty murowe z cegły.
5.2.2.2.4 Roboty murowe z bloczków i płytek z betonu komórkowego.
5.2.2.2.5 Konstrukcje zespolone ceglano
5.2.2.2.6 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej.
5.2.2.2.7 Podkłady samopoziomujące pod posadzki.
5.2.2.2.8 Izolacje termiczne. 
5.2.2.2.9 Izolacje wodochronne. 
5.3 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.
5.3.1 45410000-4 Tynkowanie. 
5.3.1.1.1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe.
5.3.1.1.2 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych.
5.3.1.1.3 Wykonanie tynków wewnętrznych na ościeżach.
5.3.1.1.4 Okładziny z płyt gipsowo
5.3.1.1.5 Wykonanie gładzi gipsowych.
5.3.2 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie.
5.3.2.1 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej.
5.3.2.1.1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe.
5.3.2.1.2 Montaż stolarki okiennej.
5.3.2.1.3 Montaż stolarki drzwiowej.
5.3.2.1.4 Okucia budowlane. 
5.3.2.1.5 Osadzanie podokienników wewnętrznych.
5.3.2.1.6 Obsadzenie drobnych elementów w ścianach.
5.3.3 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian.
5.3.3.1 45431000-7 Kładzenie płytek
5.3.3.1.1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe.
5.3.3.1.2 Układanie płytek ceramicznych na podłogach i ścianach.
5.3.3.2 45432000-4 Kładzenie i wykładan
5.3.3.2.1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe.
5.3.3.2.2 Posadzki z paneli, deski barlineckiej.
5.3.4 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.
5.3.4.1 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących.
5.3.4.1.1 Zabezpieczenie na czas robót okien i drzwi.
5.3.4.1.2 Roboty malarskie. 
5.3.4.1.3 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi.
5.3.4.1.4 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.

6 KONTROLA JAKOŚCI, ODBIÓR WYROB
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9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

Roboty rozbiórkowe i demontażowe. 
Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie. 
Obrzeża betonowe z wykonaniem ław. 
Chodniki z kostki betonowej. 

7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne 
roboty specjalistyczne. 

4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.
Roboty rozbiórkowe i demontażowe. 

1 Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe. 
Roboty rozbiórkowe i demontażowe. 

Roboty murowe z cegły. 
y murowe z bloczków i płytek z betonu komórkowego. 

Konstrukcje zespolone ceglano- żelbetowe wykonywane na budowie. 
Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej. 
Podkłady samopoziomujące pod posadzki. 

 
1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 
4 Tynkowanie.  

Roboty rozbiórkowe i demontażowe. 
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych. 

nie tynków wewnętrznych na ościeżach. 
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe). 
Wykonanie gładzi gipsowych. 

7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie.
Roboty w zakresie stolarki budowlanej. 

Roboty rozbiórkowe i demontażowe. 
Montaż stolarki okiennej. 
Montaż stolarki drzwiowej. 

Osadzanie podokienników wewnętrznych. 
bnych elementów w ścianach. 

0 Pokrywanie podłóg i ścian. 
7 Kładzenie płytek 

Roboty rozbiórkowe i demontażowe. 
Układanie płytek ceramicznych na podłogach i ścianach. 

4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 
Roboty rozbiórkowe i demontażowe. 
Posadzki z paneli, deski barlineckiej. 

3 Roboty malarskie i szklarskie. 
7 Nakładanie powierzchni kryjących. 

na czas robót okien i drzwi. 

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi. 
Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.

KONTROLA JAKOŚCI, ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH
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9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne 

4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty. 

7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie. 

Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych. 

ÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
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6.1 Program zapewnienia jakości.
6.2 Zasady kontroli jakości robót.
6.3 Pobieranie próbek. 
6.4 Badania i pomiary. 
6.5 Raporty z badań. 
6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.
6.7 Certyfikaty i deklaracje.
6.8 Dokumenty budowy. 
6.8.1 Dziennik budowy. 
6.8.2 Książka obmiarów. 
6.8.3 Dokumenty laboratoryjne.
6.8.4 Pozostałe dokumenty budowy.
6.8.5 Przechowywanie dokumentów budowy.
6.9 Kontrola jakości. 

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robó
7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów.
7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
7.4 Wagi i zasady wdrażania.

8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1 Rodzaje odbiorów robót.
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
8.3 Odbiór częściowy. 
8.4 Odbiór ostateczny (końcowy).
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót.
8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe).
8.5 Odbiór pogwarancyjny.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Ustalenia ogólne. 
9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Dokumentacja techniczna.
10.2 Normy. 
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Rodzaje odbiorów robót. 
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1 CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Nazwa zamówienia. 

Remont i modernizacja Ośrodka Wsparcia dla Seniorów Nr 1 przy al. Zjednoczenia 13 w Warszawie.
 
1.2 Opis ogólny obiektu. 

Budynek mieszkalny wielorodzinny z lokala
kompleksu trzech połączonych bloków (aleja Zjednoczenia 13, 15, 17) o architekturze socrealistycznej zlokalizowanych 
pomiędzy aleją Zjednoczenia, ul. Schroegera i ul. Lipińską. Bu
użytkowymi usytuowanymi na parterze z wejściami od ul. Schroegera (elewacja południowa) i  ul. Lipińskiej (elewacja 
zachodnia). Wejścia do klatek schodowych prowadzących do lokali mieszkalnych oraz wejśc
użytkowych usytuowane są na elewacji północnej. Wzdłuż elewacji południowej, zachodniej i północnej znajdują się chodniki. 
Od strony północnej budynku znajduje się ulica wewnętrzna z wjazdem od ul. Lipińskiej.

 
Obecnie Ośrodek Wsparcia dla Seniorów zajmuje dwa odrębne lokale („A” i „B”) użytkowe zlokalizowane w południowo
zachodnim narożniku budynku. 

 
Lokal użytkowy „A” o powierzchni netto 54,25 m
schody i podjazd dla niepełnosprawnych. W lokalu mieszczą się dwa pokoje biurowe, sala zajęć dla seniorów oraz sanitariat.

 
Lokal użytkowy „B” o powierzchni netto 67,3 m
prowadzą schody. W lokalu mieści się kuchnia z zapleczem, stołówka, pokój socjalny oraz schowek i sanitariat.
 
Lokal użytkowy „C” o powierzchni netto 78,91 m
wejście na zaplecze usytuowane na elewacji północnej b
okresie lokal użytkowany był jako sklep z odzieżą. Na parterze lokalu mieści się sala sprzedaży, pokój socjalny i sanitariat.
piwnicy znajduje się magazyn. Komunikację pomiędzy kondygnacjam
wprost wejścia od zaplecza. 
 
Elementy konstrukcji i wykończenia lokali
� Konstrukcja budynku tradycyjna. 
� Ściany zewnętrzne  z cegły ceramicznej pełnej.
� Ścianki działowe z cegły ceramicznej gr. 6,5 cm i 12 
� Przedsionek w lokalu „A” – konstrukcja drewniana obłożona sklejką z naświetlami jednoszynowymi.
� Komunikację piwnic z parterem zapewnia 1 żelbetowa klatka schodowa.
� Tynki cementowo-wapienne na ścianach pomieszczeń „mokrych” glazura.

wysokości 258 cm płytami gipsowo-kartonowymi oraz tapetą..
� Stolarka okienna: 
- Lokal „A”  i „B”- z PVC nad drzwiami zewnętrznymi drewniana zespolona.
- Lokal „C” - na parterze drewniana zespolona w piwnicy PVC.
� Naświetla drewniane jednoszynowe, okienko podawcze drewniane.
� Drzwi zewnętrzne: 
- Lokal „A” - stalowe jednoskrzydłowe
- Lokal „B” - stalowe jednoskrzydłowe
- Lokal „C” - wejście główne – drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe, wejście od zaplecza drewniane obite blachą.
� Drzwi wewnętrzne płytowe. 
� Parapety i półki nadgrzejnikowe lastrykowe.
� Obróbki podokienne - lokal „A” i „B” z blachy stalowej powlekanej, lokal „C” z blachy stalowej ocynkowanej.
� Kraty:  
- Okienne - nad drzwiami i na elewacji północnej stalowe nieotwierane, w witrynach stalowe zwij

zabudowanym w ścianie. Kaseta kraty nad oknem w obudowie drewnianej.
- Drzwiowe - przy wejściach głównych do lokali stalowe zwijane z mechanizmem zabudowanym w ścianie.

drzwiami w obudowie drewnianej. 
� Posadzki - wykładzina PCV, wykładzina dywanowa, terakota, gres, lastryko (zgodnie z danymi podanymi na rysunkach). W 

pomieszczeniu nr 3a i 5a wykładzina dywanowa ułożona na posadzce z deszczułek drewnianych.
� Schody - lastryko. 
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Remont i modernizacja Ośrodka Wsparcia dla Seniorów Nr 1 przy al. Zjednoczenia 13 w Warszawie.

z lokalami użytkowymi wybudowany technologii tradycyjnej w 1954 roku stanowi jeden z 
kompleksu trzech połączonych bloków (aleja Zjednoczenia 13, 15, 17) o architekturze socrealistycznej zlokalizowanych 
pomiędzy aleją Zjednoczenia, ul. Schroegera i ul. Lipińską. Budynek trzypiętrowy podpiwniczony z pięcioma lokalami 
użytkowymi usytuowanymi na parterze z wejściami od ul. Schroegera (elewacja południowa) i  ul. Lipińskiej (elewacja 
zachodnia). Wejścia do klatek schodowych prowadzących do lokali mieszkalnych oraz wejścia na zaplecza dwóch lokali 
użytkowych usytuowane są na elewacji północnej. Wzdłuż elewacji południowej, zachodniej i północnej znajdują się chodniki. 
Od strony północnej budynku znajduje się ulica wewnętrzna z wjazdem od ul. Lipińskiej. 

sparcia dla Seniorów zajmuje dwa odrębne lokale („A” i „B”) użytkowe zlokalizowane w południowo

Lokal użytkowy „A” o powierzchni netto 54,25 m2 posiada wejście od ul. Lipińskiej (elewacja zachodnia) do którego prowadzą 
i podjazd dla niepełnosprawnych. W lokalu mieszczą się dwa pokoje biurowe, sala zajęć dla seniorów oraz sanitariat.

Lokal użytkowy „B” o powierzchni netto 67,3 m2 posiada wejście od ul. Schroegera (elewacja południowa) do którego 
mieści się kuchnia z zapleczem, stołówka, pokój socjalny oraz schowek i sanitariat.

Lokal użytkowy „C” o powierzchni netto 78,91 m2 posiada wejście główne od ul. Schroegera (elewacja południowa) oraz 
wejście na zaplecze usytuowane na elewacji północnej budynku. Przy wejściach do lokalu znajdują się schody. W ostatnim 
okresie lokal użytkowany był jako sklep z odzieżą. Na parterze lokalu mieści się sala sprzedaży, pokój socjalny i sanitariat.
piwnicy znajduje się magazyn. Komunikację pomiędzy kondygnacjami lokalu umożliwiają żelbetowe schody usytuowane na 

lokali: 

Ściany zewnętrzne  z cegły ceramicznej pełnej. 
z cegły ceramicznej gr. 6,5 cm i 12 cm. 

konstrukcja drewniana obłożona sklejką z naświetlami jednoszynowymi.
Komunikację piwnic z parterem zapewnia 1 żelbetowa klatka schodowa. 

wapienne na ścianach pomieszczeń „mokrych” glazura. Duże fragmenty ścian
kartonowymi oraz tapetą.. 

z PVC nad drzwiami zewnętrznymi drewniana zespolona. 
na parterze drewniana zespolona w piwnicy PVC. 

oszynowe, okienko podawcze drewniane. 

stalowe jednoskrzydłowe 
stalowe jednoskrzydłowe 

drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe, wejście od zaplecza drewniane obite blachą.

Parapety i półki nadgrzejnikowe lastrykowe. 
lokal „A” i „B” z blachy stalowej powlekanej, lokal „C” z blachy stalowej ocynkowanej.

nad drzwiami i na elewacji północnej stalowe nieotwierane, w witrynach stalowe zwijane z mechanizmem 
zabudowanym w ścianie. Kaseta kraty nad oknem w obudowie drewnianej. 

przy wejściach głównych do lokali stalowe zwijane z mechanizmem zabudowanym w ścianie.

PCV, wykładzina dywanowa, terakota, gres, lastryko (zgodnie z danymi podanymi na rysunkach). W 
pomieszczeniu nr 3a i 5a wykładzina dywanowa ułożona na posadzce z deszczułek drewnianych.
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Remont i modernizacja Ośrodka Wsparcia dla Seniorów Nr 1 przy al. Zjednoczenia 13 w Warszawie. 

mi użytkowymi wybudowany technologii tradycyjnej w 1954 roku stanowi jeden z 
kompleksu trzech połączonych bloków (aleja Zjednoczenia 13, 15, 17) o architekturze socrealistycznej zlokalizowanych 

dynek trzypiętrowy podpiwniczony z pięcioma lokalami 
użytkowymi usytuowanymi na parterze z wejściami od ul. Schroegera (elewacja południowa) i  ul. Lipińskiej (elewacja 

ia na zaplecza dwóch lokali 
użytkowych usytuowane są na elewacji północnej. Wzdłuż elewacji południowej, zachodniej i północnej znajdują się chodniki. 

sparcia dla Seniorów zajmuje dwa odrębne lokale („A” i „B”) użytkowe zlokalizowane w południowo-

posiada wejście od ul. Lipińskiej (elewacja zachodnia) do którego prowadzą 
i podjazd dla niepełnosprawnych. W lokalu mieszczą się dwa pokoje biurowe, sala zajęć dla seniorów oraz sanitariat. 

posiada wejście od ul. Schroegera (elewacja południowa) do którego 
mieści się kuchnia z zapleczem, stołówka, pokój socjalny oraz schowek i sanitariat. 

posiada wejście główne od ul. Schroegera (elewacja południowa) oraz 
udynku. Przy wejściach do lokalu znajdują się schody. W ostatnim 

okresie lokal użytkowany był jako sklep z odzieżą. Na parterze lokalu mieści się sala sprzedaży, pokój socjalny i sanitariat. W 
i lokalu umożliwiają żelbetowe schody usytuowane na 

konstrukcja drewniana obłożona sklejką z naświetlami jednoszynowymi. 

Duże fragmenty ścian lokalu „C” wyklejone do 

drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe, wejście od zaplecza drewniane obite blachą. 

lokal „A” i „B” z blachy stalowej powlekanej, lokal „C” z blachy stalowej ocynkowanej. 

ane z mechanizmem 

przy wejściach głównych do lokali stalowe zwijane z mechanizmem zabudowanym w ścianie. Kaseta kraty nad 

PCV, wykładzina dywanowa, terakota, gres, lastryko (zgodnie z danymi podanymi na rysunkach). W 
pomieszczeniu nr 3a i 5a wykładzina dywanowa ułożona na posadzce z deszczułek drewnianych. 
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� Narożniki drewniane w lokalu „B” 
� Malowanie tynków ścian i sufitów – farba emulsyjna, farba olejna (pomieszczenie 3c do wysokości 160cm).
� Pochylnia dla niepełnosprawnych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, murek żelbetowy pokryty tynkiem 

mozaikowym. 
� Schody zewnętrzne – lastryko. 
� Balustrady, pochwyty: 
- Schody zewnętrzne – stal kwasoodporna.
- Pochylnia dla niepełnosprawnych – 
- Schody wewnętrzne – balustrada stalowa, pochwyt drewniany.
� Daszek nad drzwiami lokalu „A” – aluminiowy systemowy z wypełnieniem z poliwęglanu komorowego.
� Chodnik przy budynku – płyty betonowe 50x50cm.
 
Wyposażenie lokali w instalacje i urządzenia obejmuje:
• Instalacje elektryczne: 
- oświetlenia ogólnego, 
- gniazd wtykowych, 
- telefoniczna, 
- sygnalizacji włamania. 
• Instalacje sanitarne: 
- wodociągowa (z.w. i c.w.), 
- kanalizacyjna, 
- centralnego ogrzewania, 
- klimatyzacja w stołówce (pomieszczenie nr 4b).

 
Zestawienie pomieszczeń: 
 

LOKAL A – UŻYTKOWANY PRZEZ OWdS nr 1

Numer Nazwa 

1a Przedsionek 

2a Hol 

3a Sala zajęć 

4a Pokój biurowy 

5a Pokój biurowy 

6a Sanitariat 

Razem 

 

LOKAL B – UŻYTKOWANY PRZEZ OWdS nr 1

Numer Nazwa 

1b Przedsionek 

2b Hol/Szatnia 

3b Pokój socjalny 

4b Stołówka 

5b Schowek 

6b Sanitariat 

7b Zmywalnia 

8b Komunikacja 

9b Kuchnia/Wydawalnia
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farba emulsyjna, farba olejna (pomieszczenie 3c do wysokości 160cm).
Pochylnia dla niepełnosprawnych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, murek żelbetowy pokryty tynkiem 

stal kwasoodporna. 
 stal kwasoodporna. 

balustrada stalowa, pochwyt drewniany. 
aluminiowy systemowy z wypełnieniem z poliwęglanu komorowego.

płyty betonowe 50x50cm. 

w instalacje i urządzenia obejmuje: 

klimatyzacja w stołówce (pomieszczenie nr 4b). 

UŻYTKOWANY PRZEZ OWdS nr 1 

Pow. netto Wysokość Posadzka Ściany

2,09 m2 256 Wykładzina PCV Panele

18,56 m2 375 Wykładzina PCV Tynk

14,65 m2 375 
Wykładzina 
dywanowa 

Tynk

8,73 m2 375 
Wykładzina 
dywanowa 

Tynk

7,34 m2 375 
Wykładzina 
dywanowa 

Tynk

2,88 m2 374 Terakota Tynk/Glazura

54,25 m2  

UŻYTKOWANY PRZEZ OWdS nr 1 

Pow. netto Wysokość Posadzka Ściany

0,99 m2 375 Wykładzina PCV Tynk

18,17 m2 375 Wykładzina PCV Tynk

6,20 m2 375 Wykładzina PCV Tynk

20,84 m2 375 Wykładzina PCV Tynk

1,65 m2 375 Terakota Tynk/Glazura

5,04 m2 378 Terakota Tynk/Glazura

4,47 m2 375 Terakota Tynk/Glazura

2,87 m2 375 Terakota Tynk/Glazura

Kuchnia/Wydawalnia 7,07 m2 375 Terakota Tynk/Glazura
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farba emulsyjna, farba olejna (pomieszczenie 3c do wysokości 160cm). 
Pochylnia dla niepełnosprawnych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, murek żelbetowy pokryty tynkiem 

aluminiowy systemowy z wypełnieniem z poliwęglanu komorowego. 

Ściany Sufit 

Panele Drewniany 

Tynk Tynk 

Tynk Tynk 

Tynk Tynk 

Tynk Tynk 

Tynk/Glazura Tynk 

Ściany Sufit 

Tynk Tynk 

Tynk Tynk 

Tynk Tynk 

Tynk Tynk 

Tynk/Glazura Tynk 

Tynk/Glazura Tynk 

Tynk/Glazura Tynk 

Tynk/Glazura Tynk 

Tynk/Glazura Tynk 
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Razem 

 

LOKAL C - HANDLOWO-USŁUGOWY

Numer Nazwa 

1c Sala sprzedaży 

2c Komunikacja 

3c Sanitariat 

4c Pokój socjalny 

5c Komunikacja 

01c Magazyn 

Razem 

 
Dane techniczne budynku: 
- ilość kondygnacji nadziemnych 
- ilość kondygnacji podziemnych 
- wysokość budynku 
- powierzchnia zabudowy  
- powierzchnia działki: 
 
Ośrodek Wsparcia dla Seniorów Nr 1 
� Powierzchnia netto  ≈
- Lokal A parter   ≈
- Lokal B parter   ≈
- Lokal C parter   ≈
- Lokal C piwnica  ≈
� Powierzchnia użytkowa  ≈  
- Lokal A parter   ≈
- Lokal B parter   ≈
- Lokal C parter   ≈
- Lokal C piwnica  ≈
� Powierzchnia ruchu  ≈  
- Lokal A parter   ≈
- Lokal B parter   ≈
- Lokal C parter   ≈
- Lokal C piwnica  ≈
� Kubatura   ≈
- Lokal A parter   ≈
- Lokal B parter   ≈
- Lokal C parter   ≈
- Lokal C piwnica  ≈
� Wysokość pomieszczeń: 
- piwnica   ≈
- parter   ≈
 
1.3 Przedmiot i zakres robót.

Przedmiot opracowania dotyczy wykonania remontu 
13 w Warszawie w branży budowlanej. 
 
Etap 1: 
� Połączenie trzech odrębnych sąsiadujących ze sobą lokali użytkowych.
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67,30 m2  

USŁUGOWY 

Pow. netto Wysokość Posadzka Ściany

37,56 m2 374 Gres 
Tynk
Płyta

2,72 m2 377 Gres 
Tynk
Płyta g

1,52 m2 377 Gres Tynk/Glazura

6,64 m2 376 Gres 
Tynk
Płyta g

12,00 m2 377 Lastryko/Gres 
Tynk
Płyta g

18,47 m2 232 
Wykładzina 
dywanowa 

Tynk
Płyta g

78,91 m2  

- 4 
- 1 
≈ 14,80 m. 
≈ 977 m2 
≈ 977 m2 

≈ 200,46 m2 w tym: 
≈ 54,25 m2 
≈ 67,30 m2 
≈ 60,44 m2 
≈ 18,47 m2 
≈   142,65 m2 w tym: 
≈ 33,60 m2 
≈ 45,27 m2 
≈ 45,72 m2 
≈ 18,06 m2 
≈   57,81 m2 w tym: 
≈ 20,65 m2 
≈ 22,03 m2 
≈ 14,72 m2 
≈ 0,41 m2 
≈ 723,02 m3 w tym: 
≈ 200,97 m3 
≈ 252,49 m3 
≈ 226,71 m3 
≈ 42,85 m3 

≈ 232 cm 
≈ 374 - 378 cm 

Przedmiot i zakres robót. 

wykonania remontu i modernizacji Ośrodka Wsparcia dla Seniorów Nr 1 przy al. Zjednoczenia 
 

Połączenie trzech odrębnych sąsiadujących ze sobą lokali użytkowych. 
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Ściany Sufit 

Tynk 
Płyta g-k 

Tynk 

Tynk 
Płyta g-k 

Tynk 

Tynk/Glazura Tynk 

Tynk 
Płyta g-k 

Tynk 

Tynk 
Płyta g-k 

Tynk 

Tynk 
Płyta g-k 

Tynk 

i modernizacji Ośrodka Wsparcia dla Seniorów Nr 1 przy al. Zjednoczenia 
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� Modernizacja i remont pomieszczeń
obowiązujących norm oraz przepisów Prawa Budowlanego

� Zapewnienie dostępu osobom niepełnosprawnym
barier architektonicznych. 

� Modernizację pomieszczeń kuchni z zapleczem
oraz prawidłowych rozwiązań funkcjonalnych 
obieg naczyń czystych i brudnych, sposobu wydawania posiłkó
w tzw. systemie „cateringowym” z dostawą dań gotowanych w termosach

� Modernizacja pomieszczeń socjalnych dla personelu, głównie
przepisami. 

� Modernizacja sanitariatów  - ze szczególnym naciskiem na
o ograniczonej możliwości poruszania

� Modernizacja wejść i przedsionków.
� Likwidacja krat okiennych i drzwiowych.
� Demontaż półek lastrykowych nadgrzejnikowych.
� Wymianę zniszczonej lub niewymiarowej
� Wymianę stolarki okiennej drewnianej.
� Wymianę obróbek podokiennych z blachy ocynkowanej.
� Wymianę posadzek. 
� Wymianę lub wykonanie nowych okładzin ścian z glazury.
 
Etap 2: 
� Remont schodów podestów i stopni przy wejściu do lokali.
� Montaż daszków nad drzwiami wejściowymi do lokali.
� Montaż ścianki giszetowej systemow
� Założenie nawiewników ciśnieniowych na skrzydłach okien PCV
� Montaż osłon grzejnikowych. 
 
Szczegółowe zestawienie pomieszczeń 
Piwnica : 

- Klatka schodowa   
- Komunikacja   
- Sanitariat personelu  
- Szatnia personelu   
- Magazyn    

    Razem
 
Parter : 

- Przedsionek   
- Hol    
- Sala komputerowa   
- Szatnia    
- Pokój kierownika placówki  
- Komunikacja   
- Sala wielofunkcyjna  
- Pom. porządkowe   
- Szatnia / Sala ogólna  
- Psycholog / Pom. odpoczynku
- Toaleta dla kobiet   
- Toaleta dla mężczyzn  
- Toaleta dla niepełnosprawnych
- Stołówka    
- Komunikacja   
- Zmywalnia   
- Wydawalnia cateringu / Kuchnia
- Przedsionek   
- Klatka schodowa   

    Razem
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pomieszczeń w zakresie niezbędnym do prowadzenie ośrodka wraz z dostosowaniem
przepisów Prawa Budowlanego. 

Zapewnienie dostępu osobom niepełnosprawnym, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich

chni z zapleczem ze szczególnym uwzględnieniem przepisów higienicznych i zdrowotnych 
prawidłowych rozwiązań funkcjonalnych zapewniających bezkolizyjną dostawę i miejsce składowania produktów

bieg naczyń czystych i brudnych, sposobu wydawania posiłków (określony przez Inwestora program zakłada wyżywienie 
w tzw. systemie „cateringowym” z dostawą dań gotowanych w termosach). 
Modernizacja pomieszczeń socjalnych dla personelu, głównie pod kątem zgodności z obowiązującymi normami i 

ze szczególnym naciskiem na prawidłowe rozwiązania funkcjonalne
poruszania się. 

przedsionków. 
Likwidacja krat okiennych i drzwiowych. 
Demontaż półek lastrykowych nadgrzejnikowych. 

ianę zniszczonej lub niewymiarowej stolarki drzwiowej. 
Wymianę stolarki okiennej drewnianej. 
Wymianę obróbek podokiennych z blachy ocynkowanej. 

Wymianę lub wykonanie nowych okładzin ścian z glazury. 

ni przy wejściu do lokali. 
Montaż daszków nad drzwiami wejściowymi do lokali. 

systemowej w toalecie dla mężczyzn. 
Założenie nawiewników ciśnieniowych na skrzydłach okien PCV. 

mieszczeń części budynku objętej opracowaniem po remoncie i modernizacji.

  ≈ 1,72 m2, 
  ≈ 1,91 m2, 
  ≈ 2,42 m2, 
  ≈ 6,76 m2,  
  ≈ 4,88 m2,  
Razem  ≈ 17,69 m2 

  ≈ 2,41 m2, 
  ≈ 19,98 m2, 
  ≈ 13,79 m2, 
  ≈ 7,87 m2, 
  ≈ 7,43 m2, 
  ≈ 5,79 m2, 
  ≈ 25,51 m2, 
  ≈ 0,75 m2, 
  ≈ 21,3 m2, 

odpoczynku  ≈ 7,51 m2, 
  ≈ 2,79 m2, 
  ≈ 5,18 m2, 

niepełnosprawnych  ≈ 4,47 m2, 
  ≈ 37,56 m2, 
  ≈ 4,92 m2, 
  ≈ 3,95 m2, 

Kuchnia  ≈ 6,71 m2, 
  ≈ 2,90 m2, 
  ≈ 4,44 m2,  
Razem  ≈ 185,26 m2 
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wraz z dostosowaniem do 

się na wózkach inwalidzkich, likwidacja 

przepisów higienicznych i zdrowotnych 
i miejsce składowania produktów, 

kreślony przez Inwestora program zakłada wyżywienie 

pod kątem zgodności z obowiązującymi normami i 

prawidłowe rozwiązania funkcjonalne dla osób 

remoncie i modernizacji. 
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1.4 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe.

Podczas wykonania robót wystąpią następujące roboty towarzyszące i tymczasowe:

- Zapoznanie się z dokumentacją 
- Przygotowanie stanowiska roboczego.
- Utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego.
- Wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego, transportowanie w poziomie na potrzebną 

odległość i w pionie na potrzebną wysokość (k
pomocniczego do wykonania robót remontowych.

- Zniesienie lub opuszczenie oraz wyniesienie poza obręb budynku materiałów, elementów, osprzętu oraz gruzu 
uzyskanego z rozbieranych elementów i

- Ustawienie, przestawienie i usunięcie czasowych podpór, rozpór i rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie 
robót na wysokości do 4,0 m powyżej terenu lub stropu.

- Układanie, segregowanie i sortowanie
magazynie przyobiektowym. 

- Obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi.
- Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót.
- Przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych, i izolacyjnych

drewnianych, stalowych itp. 
- Usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót a zawinionych przez 

bezpośrednich wykonawców. 
- Oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionyc
- Wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znaków informacyjno

ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia.
- Udział w prowadzeniu obmiaru i odbioru robót.
- Zabezpieczenie terenu budowy. 
- Posegregowanie i przygotowanie materiałów z demontażu do wywiezienia, lub przekazanie materiałów nadających się 

do wykorzystania Inwestorowi. 
 
1.5 Określenia podstawowe. 

Ilekroć w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót jest mowa o:

Obiekcie budowlanym – należy przez to roz
a. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b. budowlę stanowiącą całość techniczno
c. obiekt małej architektury. 

 
Budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związa
pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
 
Budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 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. 
 
Remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegający
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiącego bieżącej konserwacji.
 
Terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
 
Pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.
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Prace towarzyszące i roboty tymczasowe. 

Podczas wykonania robót wystąpią następujące roboty towarzyszące i tymczasowe: 

 techniczną. 
Przygotowanie stanowiska roboczego. 
Utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego. 
Wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego, transportowanie w poziomie na potrzebną 
odległość i w pionie na potrzebną wysokość (kondygnację) materiałów oraz elementów i wszelkiego drobnego sprzętu 
pomocniczego do wykonania robót remontowych. 
Zniesienie lub opuszczenie oraz wyniesienie poza obręb budynku materiałów, elementów, osprzętu oraz gruzu 
uzyskanego z rozbieranych elementów i złożenie ich na wskazanym miejscu na placu budowy.
Ustawienie, przestawienie i usunięcie czasowych podpór, rozpór i rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie 
robót na wysokości do 4,0 m powyżej terenu lub stropu. 
Układanie, segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów nowych lub rozebranych, na placu budowy lub w 

Obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót. 
Przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych, i izolacyjnych, dobieranie, dopasowywanie elementów 

Usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót a zawinionych przez 

Oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów. 
Wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znaków informacyjno
ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia. 
Udział w prowadzeniu obmiaru i odbioru robót. 

 
wanie materiałów z demontażu do wywiezienia, lub przekazanie materiałów nadających się 

 

Ilekroć w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót jest mowa o: 

należy przez to rozumieć: 
budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 
pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, 

należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie 

należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegający
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiącego bieżącej konserwacji. 

należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
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Wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego, transportowanie w poziomie na potrzebną 
ondygnację) materiałów oraz elementów i wszelkiego drobnego sprzętu 

Zniesienie lub opuszczenie oraz wyniesienie poza obręb budynku materiałów, elementów, osprzętu oraz gruzu 
złożenie ich na wskazanym miejscu na placu budowy. 

Ustawienie, przestawienie i usunięcie czasowych podpór, rozpór i rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie 

materiałów i wyrobów nowych lub rozebranych, na placu budowy lub w 

, dobieranie, dopasowywanie elementów 

Usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót a zawinionych przez 

Wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znaków informacyjno-

wanie materiałów z demontażu do wywiezienia, lub przekazanie materiałów nadających się 

ny z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 

należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, 

należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie 

należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 

należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie 
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Dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączo
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące do realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu 
 
Dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
 
Dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 
wykonywania robót. 
 
Rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć 
stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowl
 
Przedmiarze robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej 
kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
 
Laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium 
badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia niezbędnych badań i prób związanych z 
oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych ora
 
Odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli 
granice tolerancji nie zostały określone 
budowlanych. 
 
Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawi
odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną, a w przypadku braku
Polską Normą wyrobu, mniemającą statusu normy wycofanej lub aprobatą techniczną.
 
Aprobata techniczna - dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego obszaru zastosowania. Zawiera 
ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wy
 
Certyfikat zgodności - dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą (certyfiku
kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, nor
badanego materiału lub wyrobu. 
 
Kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania 
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowi
 
Polecenie Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z wykonywa
budowlanych. 
 
Ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 
specyfikacjach technicznych. 
 
Urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem b
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne.
 
Wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do 
obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 
całość użytkową. 
 
Materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby 
niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
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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 służące do realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik

należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 

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

należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej 
kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

zez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium 
badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia niezbędnych badań i prób związanych z 
oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli 
granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego ro

oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela stwierdzające, na jego wyłączną 
odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną, a w przypadku braku
Polską Normą wyrobu, mniemającą statusu normy wycofanej lub aprobatą techniczną. 

dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego obszaru zastosowania. Zawiera 
ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań.

dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą (certyfikującą), stwierdzający zgodność z 
kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczną dla 

osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania 
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzone roboty budowlane.

należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z wykonywa

należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 

należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem b
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne.

należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
owania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do 

obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 

rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby 
niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną zaakceptowane przez 
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nym projektem budowlanym, 
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące do realizacji obiektu, 

także dziennik montażu. 

należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 

nadzoru książkę z ponumerowanymi 
stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej 
kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

zez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium 
badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia niezbędnych badań i prób związanych z 

należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli 
z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

ciela stwierdzające, na jego wyłączną 
odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną, a w przypadku braku takiej z 

dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego obszaru zastosowania. Zawiera 
bu oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań. 

jącą), stwierdzający zgodność z 
ogami lub specyfikacja techniczną dla 

osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania 
edzialność za prowadzone roboty budowlane. 

należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z wykonywaniem robót 

należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 

należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne. 

należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
owania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do 

obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 

rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby 
niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną zaakceptowane przez 
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Podłoże malarskie – surowa, zagruntowa
drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której bę
 
Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru i lub emalii nałożona i rozprowa
właściwościach użytkowych i walorach estetycznych po
 
Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał sta
rożnych wypełniaczy) w roztworze spoiw
 
Lakier – niepigmentowany roztwór koloidalny (np żywic, olejów, poliestrów), który tworzy powłokę transparentna po pokryciu 
nim powierzchni i wyschnięciu. 
 
Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę.
 
Pigment – naturalny lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca która nadaje kolor farbom lub emaliom.
 
Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem środków pomocniczych.
 
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych
rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną lakową, terpentyną itp.).
 
Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą
rozcieńczalne wodą. 
  
Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cemen
wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfiku
wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania mieszanki.
 
Farba na spoiwach mineralno-organicznych
kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych; 
suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą.
 
Przepona (izolacja pozioma) - wytworzona w murze bariera zabezpieczająca przed kapilarnym podciąganiem wilgoci.
 
Podłoże - element konstrukcji budowli, budynku, na powierzchni, którego w
 
Warstwa wyrównawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności podłoża aż do uzyskania gładkiej 
powierzchni 
 
Szczeliny dylatacyjne – przerwy wykonane między dwiema częściami budynku, budowli lub między polami podłoża 
betonowego. Pozwalają na akomodację odkształceń lub wzajemnych ruchów poszczególnych części budowli.
 
1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót i poleceniami Inspektora nadzoru.
 
1.6.1 Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
przekaże dziennik budowy, dokumentację projektową i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do c
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
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surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, 
drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska. 

stwardniała warstwa farby, lakieru i lub emalii nałożona i rozprowadzona na
właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni. 

płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu 
rożnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

niepigmentowany roztwór koloidalny (np żywic, olejów, poliestrów), który tworzy powłokę transparentna po pokryciu 

lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę. 

uczna substancja barwna bądź barwiąca która nadaje kolor farbom lub emaliom.

zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem środków pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych – zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie żywicznym, 
rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną lakową, terpentyną itp.). 

Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą – zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie żywicznym, 

mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła wodnego itp.), pigmentów, 
wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia 

staci ciekłej, gotowej do stosowania mieszanki. 

organicznych – mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np dyspersji wodnej żywic, 
kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych; 
suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą. 

wytworzona w murze bariera zabezpieczająca przed kapilarnym podciąganiem wilgoci.

element konstrukcji budowli, budynku, na powierzchni, którego wykonana będzie izolacja

warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności podłoża aż do uzyskania gładkiej 

przerwy wykonane między dwiema częściami budynku, budowli lub między polami podłoża 
nowego. Pozwalają na akomodację odkształceń lub wzajemnych ruchów poszczególnych części budowli.

Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją 
hniczną wykonania i odbioru robót i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych oraz reperów, 
przekaże dziennik budowy, dokumentację projektową i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do c
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

11 | S t r o n a  

wierzchnia (np. muru, tynku, betonu, 

dzona na podłożu, decydująca o 

łych (np. pigmentu — barwnika i 

niepigmentowany roztwór koloidalny (np żywic, olejów, poliestrów), który tworzy powłokę transparentna po pokryciu 

uczna substancja barwna bądź barwiąca która nadaje kolor farbom lub emaliom. 

zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem środków pomocniczych. 

pigmentów i obciążników w spoiwie żywicznym, 

tów i obciążników w spoiwie żywicznym, 

tu, szkła wodnego itp.), pigmentów, 
jących, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia 

nicznych (np dyspersji wodnej żywic, 
kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych; produkowana w postaci 

wytworzona w murze bariera zabezpieczająca przed kapilarnym podciąganiem wilgoci. 

ykonana będzie izolacja 

warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności podłoża aż do uzyskania gładkiej 

przerwy wykonane między dwiema częściami budynku, budowli lub między polami podłoża 
nowego. Pozwalają na akomodację odkształceń lub wzajemnych ruchów poszczególnych części budowli. 

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

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
poda lokalizację i współrzędne punktów głównych oraz reperów, 

przekaże dziennik budowy, dokumentację projektową i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
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1.6.2 Działania związane z organizacja prac przed rozpoczęciem robót.

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie
rozpoczęcia prac oraz o terminie ich zakończenia.
Z chwila przejęcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których teren został przekazany 
pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na
wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod 
budowę. 
Uznaje sie, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań okre
uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 
1.6.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robó
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załącznik do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona z 
„Ogólnych warunkach umowy”. 
 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacjach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od 
odczytu ze skali rysunków. 
 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają by
wykonania i odbioru robót budowlanych.
 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszc
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
 
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
 
1.6.4 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i 
odbioru ostatecznego. 
 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, barierki 
ochronne, poręcze, przejścia dla pieszych, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców i wszelkie środki niezbędne do ochrony 
robót, wygody społeczności i innych. 
 
Zagospodarowanie placu budowy powinno być wykonane przed rozpoczęciem robót budowlanych. 
 
Zagospodarowanie placu budowy powinno obejmować w szczególności:

• ogrodzenie terenu, 
• drogi, 
• wykonanie przejść dla rucha pieszego

 
Ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. 
Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,50 m. W ogrodzeniu placu budowy powinny być wykonane oddzielne 
bramy dla ruchu pieszego, pojazdów. Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy po
używanych środków transportowych i nasilenia ruchu Szerokość ciągu pieszego powinna wynosić przy ruchu 
jednokierunkowym co najmniej 0,75 m, a przy dwukierunkowym co najmniej 
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Działania związane z organizacja prac przed rozpoczęciem robót. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie 
rozpoczęcia prac oraz o terminie ich zakończenia. 
Z chwila przejęcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których teren został przekazany 
pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i 
wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod 

Uznaje sie, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załącznik do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona z 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacjach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
ra nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

ypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

menty budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i 

zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, barierki 
ochronne, poręcze, przejścia dla pieszych, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców i wszelkie środki niezbędne do ochrony 

Zagospodarowanie placu budowy powinno być wykonane przed rozpoczęciem robót budowlanych. 

Zagospodarowanie placu budowy powinno obejmować w szczególności: 

wykonanie przejść dla rucha pieszego 

yć tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi.  
Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,50 m. W ogrodzeniu placu budowy powinny być wykonane oddzielne 
bramy dla ruchu pieszego, pojazdów. Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy powinna być dostosowana do 
używanych środków transportowych i nasilenia ruchu Szerokość ciągu pieszego powinna wynosić przy ruchu 
jednokierunkowym co najmniej 0,75 m, a przy dwukierunkowym co najmniej -1,2 m.  
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wszystkie zainteresowane strony o terminie 

Z chwila przejęcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których teren został przekazany 
tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i 

wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod 

ślonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 

t oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załącznik do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 

ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona z 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacjach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od 

ć zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót będą uważane za 
zalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

ypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i 

zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, barierki 
ochronne, poręcze, przejścia dla pieszych, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców i wszelkie środki niezbędne do ochrony 

Zagospodarowanie placu budowy powinno być wykonane przed rozpoczęciem robót budowlanych.  

Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,50 m. W ogrodzeniu placu budowy powinny być wykonane oddzielne 
winna być dostosowana do 

używanych środków transportowych i nasilenia ruchu Szerokość ciągu pieszego powinna wynosić przy ruchu 
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Strefę niebezpieczną (miejsca niebezpieczne}, w
przedmiotów lub materiałów, należy oznakować i ogrodzić poręczami bądź zabezpieczyć daszkami ochronnymi. Strefa 
niebezpieczna nie może wynosić mniej niż 1/1C wysokości, z której mo
 
Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45" w kierunku źródła 
zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i dostatecznie wytrzymałe na przebicie przez sp
Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów itp. jest zabronione. W 
miejscach przejść i przejazdów szerokość daszka ochronnego powinna wynosić co najmniej o 1 m więcej niż szerokość 
przejścia. Przejścia i miejsce niebezpieczne powinny być oznakowana znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz 
dobra oświetlone. Miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojścia i dojazdy powinny być w czasie wykonywania robót 
oświetlone zgodnie z obowiązującymi normami. 
 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
 
1.6.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót budowlanych
środowiska naturalnego. 
 
W okresie trwania i wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie 
się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół ter
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 
 
W okresie trwania i wykonywania robót Wykonawca będzie:

a. utrzymywać teren robót i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b. podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla o
społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składo
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
- Zanieczyszczenia powietrza pyłami lub gazami,
- możliwością powstania pożaru. 

 
1.6.6 Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych ora
 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realiz
przez personel wykonawcy. 
 
1.6.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne i naziemne, takie jak rurociągi, 
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będą
mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.
 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeń w czasie trwania 
budowy. 
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Strefę niebezpieczną (miejsca niebezpieczne}, w której istnieje źródło zagrożenia, np. z powodu możliwości spadania z góry 
przedmiotów lub materiałów, należy oznakować i ogrodzić poręczami bądź zabezpieczyć daszkami ochronnymi. Strefa 
niebezpieczna nie może wynosić mniej niż 1/1C wysokości, z której mogą spadać przedmioty lub materiały. 

Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45" w kierunku źródła 
zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i dostatecznie wytrzymałe na przebicie przez sp
Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów itp. jest zabronione. W 
miejscach przejść i przejazdów szerokość daszka ochronnego powinna wynosić co najmniej o 1 m więcej niż szerokość 

zejścia. Przejścia i miejsce niebezpieczne powinny być oznakowana znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz 
dobra oświetlone. Miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojścia i dojazdy powinny być w czasie wykonywania robót 

ącymi normami.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót budowlanych wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

W okresie trwania i wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie 
się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

W okresie trwania i wykonywania robót Wykonawca będzie: 
ymywać teren robót i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla o
społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  
lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
Zanieczyszczenia powietrza pyłami lub gazami, 

 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 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 sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realiz

Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne i naziemne, takie jak rurociągi, 
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych 
mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeń w czasie trwania 
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której istnieje źródło zagrożenia, np. z powodu możliwości spadania z góry 
przedmiotów lub materiałów, należy oznakować i ogrodzić poręczami bądź zabezpieczyć daszkami ochronnymi. Strefa 

gą spadać przedmioty lub materiały.  

Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45" w kierunku źródła 
zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i dostatecznie wytrzymałe na przebicie przez spadające przedmioty. 
Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów itp. jest zabronione. W 
miejscach przejść i przejazdów szerokość daszka ochronnego powinna wynosić co najmniej o 1 m więcej niż szerokość 

zejścia. Przejścia i miejsce niebezpieczne powinny być oznakowana znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz 
dobra oświetlone. Miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojścia i dojazdy powinny być w czasie wykonywania robót 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

W okresie trwania i wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie 
enu robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz 
z w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne i naziemne, takie jak rurociągi, 
cych właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeń w czasie trwania 
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Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które maja 
być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora nadzoru 
i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót.
 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw i ponosząc koszty tych napraw. 
 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
 
1.6.8 Ograniczenia obciążeń osi pojazdów.

Wykonawca stosować sie będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i 
z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Ro
 
1.6.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy, między innymi:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu postępowania w 
sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2043).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pr
higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu 
karbidu (Dz. U. 2004 nr 7 poz. 59).

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szcze
zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 
2003 nr 89 poz. 828) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 129 poz. 1184).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lut
wykonywania robót budowlanych (

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalny
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 
poz. 1596) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr 118 
poz. 1263). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie 
spawalniczych (Dz. U. 2000 nr 40 poz. 470).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. 2000 n
930). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80 poz. 912).

- Rozporządzanie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych 
stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia i środowiska pracy (Dz. U. nr 79, poz. 513) ze zm. (Dz. U. 2002 nr 
217 poz. 1833). 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy 
pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy 
(Dz. U. 1998 nr 115 poz. 744) z późniejszymi 
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ykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które maja 
być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora nadzoru 

iarze rozpoczęcia Robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 

 

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

pojazdów. 

Wykonawca stosować sie będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i 
z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 

będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy, między innymi: 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu postępowania w 
sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2043).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860). 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

rzy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu 
karbidu (Dz. U. 2004 nr 7 poz. 59). 
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia 

tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650). 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szcze
zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 
2003 nr 89 poz. 828) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 129 poz. 1184). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401) - które weszło w życie z dniem 8 sierpnia 2003 r.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalny
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 
poz. 1596) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745). 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr 118 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach 
spawalniczych (Dz. U. 2000 nr 40 poz. 470). 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. 2000 nr 26 poz. 313) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2000 nr 82 poz. 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80 poz. 912). 

ządzanie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych 
stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia i środowiska pracy (Dz. U. nr 79, poz. 513) ze zm. (Dz. U. 2002 nr 

Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy 
pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy 
(Dz. U. 1998 nr 115 poz. 744) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2004 nr 14 poz. 117). 
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ykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które maja 
być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora nadzoru 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 

Wykonawca stosować sie będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i 
z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 

będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca 

bót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu postępowania w 
sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2043). 

acy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
rzy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu 

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia 
tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych 
zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 

ego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
które weszło w życie z dniem 8 sierpnia 2003 r. 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 

2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr 118 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
r 26 poz. 313) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2000 nr 82 poz. 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

ządzanie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych 
stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia i środowiska pracy (Dz. U. nr 79, poz. 513) ze zm. (Dz. U. 2002 nr 

Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy 
pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy 
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- Rozporządzenie Ministra Pracy l Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U . nr 128, poz. 844) ze zm. (Dz. U 2002 nr 91 , poz. 811).

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia l Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań 
lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich 
wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie (Dz. U. nr

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być 
wykonywane co najmniej przez dwie osoby (Dz, U. nr 62, poz. 288).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z grudnia 1990 r, w 
poz. 500 ze zm). 

- Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy obsłudze żurawi (Dz. U. 1954 nr 15 poz. 58).

- Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 19 marca 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy obsłudze przenośników (Dz. U. 1954 nr 13 poz. 51).

- Rozporządzenie Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Przemysłu Ciężkieg
sprawie bezpieczeństwa pracy przy sprężarkach powietrznych (Dz. U. 1951 nr 22 poz. 174).

- Prawo budowlane - jednolity tekst Dz. U. 2000 r. Nr 108, poz. 1126 ze zmianami.
 

Wykonawca obowiązany jest do pełnienia nad
pracy oraz egzekwowania od pracowników przestrzegania przepisów prawa budowlanego l innych rozporządzeń w tym 
zakresie.  
 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby persone
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
 
Pracownicy wykonujący roboty demontażowe powinni być zapoznani z programem robót, sposobami demontażu, a także 
powinni być poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania. Pracownikom należy wydać odzież i obuwie robocze, a 
także środki ochrony indywidualnej, stosownie do rodzaju wykonywanej pracy. 
 
Pracownicy powinni być poinstruowani o obowiązku stosowania w czasie pracy
 
Środki ochrony osobistej powinny mieć wymagany certyfikat na znak bezpieczeństwa i powinny być oznaczone tym znakiem. 
Do środków ochrony osobistej należą: kaski ochronne, rękawice ochronne, a w przypadkach koniec
ochronne.  
 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie prowadzenia robót.
 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej.  
 
1.6.10 Prace prowadzone na wysokości.

Przy pracach na wysokości może być zatrudniony wyłącznie pracownik, który: 
• posiada kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska, 
• uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczaniu do określonej pracy.

 
Przez pojęcie "praca na wysokości" na budowie rozumiemy roboty wykonywane na rusztowaniach , pomostach , podestach, 
konstrukcjach budowlanych, drabinach i innych podwyższeniach na wysokości powyżej 1,0 m od terenu zewnętrznego lub 
poziomu podłogi pomieszczenia zamkniętego.
 
Na powierzchniach wzniesionych na wysokość powyżej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi, na których w związku z 
wykonywaną pracą mogą przebywać pracownicy, lub służących jako przejścia, powinny być zainstalowane balustrady 
składające się z poręczy ochronnych umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1 m i krawężników o wysokości co najmniej 
0,15 m. Pomiędzy poręczą i krawężnikiem powinna być umieszczona w połowie wysokości poprzeczka lub przestrzeń ta 
powinna być wypełniona w sposób uniemożliwiający wypadnięcie osób.
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Rozporządzenie Ministra Pracy l Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U . nr 128, poz. 844) ze zm. (Dz. U 2002 nr 91 , poz. 811).

Ministra Zdrowia l Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań 
lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich 
wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie (Dz. U. nr 69, poz. 332 ze zm.). 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być 
wykonywane co najmniej przez dwie osoby (Dz, U. nr 62, poz. 288). 
Rozporządzenie Rady Ministrów z grudnia 1990 r, w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym (Dz. U. nr 85, 

Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy obsłudze żurawi (Dz. U. 1954 nr 15 poz. 58). 
Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 19 marca 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy obsłudze przenośników (Dz. U. 1954 nr 13 poz. 51). 
Rozporządzenie Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Przemysłu Ciężkiego oraz Zdrowia z dnia 13 kwietnia 1951 r. w 
sprawie bezpieczeństwa pracy przy sprężarkach powietrznych (Dz. U. 1951 nr 22 poz. 174).

jednolity tekst Dz. U. 2000 r. Nr 108, poz. 1126 ze zmianami. 

Wykonawca obowiązany jest do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz egzekwowania od pracowników przestrzegania przepisów prawa budowlanego l innych rozporządzeń w tym 

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

Pracownicy wykonujący roboty demontażowe powinni być zapoznani z programem robót, sposobami demontażu, a także 
poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania. Pracownikom należy wydać odzież i obuwie robocze, a 

także środki ochrony indywidualnej, stosownie do rodzaju wykonywanej pracy.  

Pracownicy powinni być poinstruowani o obowiązku stosowania w czasie pracy przydzielonych środków ochrony osobistej.

Środki ochrony osobistej powinny mieć wymagany certyfikat na znak bezpieczeństwa i powinny być oznaczone tym znakiem. 
Do środków ochrony osobistej należą: kaski ochronne, rękawice ochronne, a w przypadkach koniec

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie prowadzenia robót. 

y związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

Prace prowadzone na wysokości. 

Przy pracach na wysokości może być zatrudniony wyłącznie pracownik, który:  
idziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska,  

uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczaniu do określonej pracy. 

Przez pojęcie "praca na wysokości" na budowie rozumiemy roboty wykonywane na rusztowaniach , pomostach , podestach, 
nych, drabinach i innych podwyższeniach na wysokości powyżej 1,0 m od terenu zewnętrznego lub 

poziomu podłogi pomieszczenia zamkniętego. 

Na powierzchniach wzniesionych na wysokość powyżej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi, na których w związku z 
waną pracą mogą przebywać pracownicy, lub służących jako przejścia, powinny być zainstalowane balustrady 

składające się z poręczy ochronnych umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1 m i krawężników o wysokości co najmniej 
żnikiem powinna być umieszczona w połowie wysokości poprzeczka lub przestrzeń ta 

powinna być wypełniona w sposób uniemożliwiający wypadnięcie osób. 
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Rozporządzenie Ministra Pracy l Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U . nr 128, poz. 844) ze zm. (Dz. U 2002 nr 91 , poz. 811). 

Ministra Zdrowia l Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań 
lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być 

sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym (Dz. U. nr 85, 

Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 19 marca 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

o oraz Zdrowia z dnia 13 kwietnia 1951 r. w 
sprawie bezpieczeństwa pracy przy sprężarkach powietrznych (Dz. U. 1951 nr 22 poz. 174). 

zoru nad przestrzeganiem na placu budowy przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz egzekwowania od pracowników przestrzegania przepisów prawa budowlanego l innych rozporządzeń w tym 

l nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

Pracownicy wykonujący roboty demontażowe powinni być zapoznani z programem robót, sposobami demontażu, a także 
poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania. Pracownikom należy wydać odzież i obuwie robocze, a 

przydzielonych środków ochrony osobistej. 

Środki ochrony osobistej powinny mieć wymagany certyfikat na znak bezpieczeństwa i powinny być oznaczone tym znakiem. 
Do środków ochrony osobistej należą: kaski ochronne, rękawice ochronne, a w przypadkach koniecznych także okulary 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 

y związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

Przez pojęcie "praca na wysokości" na budowie rozumiemy roboty wykonywane na rusztowaniach , pomostach , podestach, 
nych, drabinach i innych podwyższeniach na wysokości powyżej 1,0 m od terenu zewnętrznego lub 

Na powierzchniach wzniesionych na wysokość powyżej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi, na których w związku z 
waną pracą mogą przebywać pracownicy, lub służących jako przejścia, powinny być zainstalowane balustrady 

składające się z poręczy ochronnych umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1 m i krawężników o wysokości co najmniej 
żnikiem powinna być umieszczona w połowie wysokości poprzeczka lub przestrzeń ta 
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Jeżeli ze względu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokości zastosowanie balustrad, o których mowa 
niemożliwe, należy stosować inne skuteczne środki ochrony pracowników przed upadkiem z wysokości, odpowiednie do 
rodzaju i warunków wykonywania pracy.
 
Prace na wysokości powinny być organizowane i wykonywane w sposób nie zmuszający pracownika 
poręcz balustrady lub obrys urządzania, na którym stoi. 
 
Rusztowania budowlane winny: 

• być atestowane, 
• posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla zatrudnionych oraz składowania narzędzi i niezbędnej 

ilości materiałów, 
• posiadać konstrukcję dostosowaną do przeniesienia działających obciążeń,
• siatkę zabezpieczającą, 
• zapewniać bezpieczną komunikację pionową,
• zapewniać swobodny dostęp do stanowisk pracy.

 
Podczas montażu rusztowania teren nieutwardzony należy w sposób bezpie
konstrukcji rusztowania. 
 
Każda konstrukcja rusztowania winna być codziennie sprawdzana pod względem jej stanu bezpieczeństwa, a w szczególności 
po gwałtownych wiatrach , ulewach oraz gdy zachodzi uzasadniona obawa
Przejścia obok rusztowań, wejścia do budynku powinny być zabezpieczone daszkami ochronnymi, które winny znajdować się 
na wysokości co najmniej 2,4 metra i ze spadkiem co najmniej 45" w kierunku źródła zagrażania . N
wywieszona tablica informująca o dopuszczalnej wielkości obciążenie pomostów. Wspinanie się po stojakach, podłużnicach, 
leżniach i poręczach rusztowań jest zabronione,
 
Na terenie budowy winny znajdować się tablico informacyjne o 
 
Przy wykonywaniu robót na wysokości pracownicy powinni być zabezpieczeni pasami ochronnymi z linką umocowaną do 
stałych elementów konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowań. Na dachach krytych elementami, których 
wytrzymałość nie zapewnia bezpiecznego przebywania na nich pracowników, należy układać przenośne mostki 
zabezpieczające. Materiały składowane na dachu należy zabezpieczyć przed spadnięciem.
 
1.6.11 Pierwsza pomoc. 

Na budowie powinny być urządzone punkty pierwszej p
Jeżeli roboty są wykonywane w odległości większej niż 500 m ad punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy powinna 
znajdować się przenośna apteczka. Jeżeli w razie wypadku publiczne środki trans
szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy powinno dostarczyć dostępne mu środki lokomocji. Na budowie 
powinien być wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierający adresy i numery telefonów najbliższeg
lekarskiego, najbliższej straży pożarnej, policji.
 
1.6.12 Plan bezpieczeństwa. 

Wykonawca powinien przedstawić plan bezpieczeństwa do akceptacji przez Inżyniera.
Plan ten powinien zostać sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.
1126, zawierać takie informacje jak: 

- stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy, 
- stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej,
- plan działania w przypadku nagłych wypadków,
- plan działania w związku z organizacja ruch
- działania przeciwpożarowe, 
- działania podjęte w celu przestrzegania przepisów BHP,
- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porządku,
- działania w zakresie magazynowania materiałów, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami atmosferycznymi,
- inne działania gwarantujące bezpieczeństwo robót.
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Jeżeli ze względu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokości zastosowanie balustrad, o których mowa 
niemożliwe, należy stosować inne skuteczne środki ochrony pracowników przed upadkiem z wysokości, odpowiednie do 
rodzaju i warunków wykonywania pracy. 

Prace na wysokości powinny być organizowane i wykonywane w sposób nie zmuszający pracownika 
poręcz balustrady lub obrys urządzania, na którym stoi.  

posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla zatrudnionych oraz składowania narzędzi i niezbędnej 

posiadać konstrukcję dostosowaną do przeniesienia działających obciążeń, 

zapewniać bezpieczną komunikację pionową, 
zapewniać swobodny dostęp do stanowisk pracy. 

Podczas montażu rusztowania teren nieutwardzony należy w sposób bezpieczny utwardzić zapobiegając osunięciu się 

Każda konstrukcja rusztowania winna być codziennie sprawdzana pod względem jej stanu bezpieczeństwa, a w szczególności 
po gwałtownych wiatrach , ulewach oraz gdy zachodzi uzasadniona obawa o przesuniecie konstrukcji rusztowania.
Przejścia obok rusztowań, wejścia do budynku powinny być zabezpieczone daszkami ochronnymi, które winny znajdować się 
na wysokości co najmniej 2,4 metra i ze spadkiem co najmniej 45" w kierunku źródła zagrażania . N
wywieszona tablica informująca o dopuszczalnej wielkości obciążenie pomostów. Wspinanie się po stojakach, podłużnicach, 
leżniach i poręczach rusztowań jest zabronione, 

Na terenie budowy winny znajdować się tablico informacyjne o pracach na wysokości. 

Przy wykonywaniu robót na wysokości pracownicy powinni być zabezpieczeni pasami ochronnymi z linką umocowaną do 
stałych elementów konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowań. Na dachach krytych elementami, których 

trzymałość nie zapewnia bezpiecznego przebywania na nich pracowników, należy układać przenośne mostki 
zabezpieczające. Materiały składowane na dachu należy zabezpieczyć przed spadnięciem. 

Na budowie powinny być urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników.
Jeżeli roboty są wykonywane w odległości większej niż 500 m ad punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy powinna 
znajdować się przenośna apteczka. Jeżeli w razie wypadku publiczne środki transportowe służby zdrowia nią mogą zapewnić 
szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy powinno dostarczyć dostępne mu środki lokomocji. Na budowie 
powinien być wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierający adresy i numery telefonów najbliższeg
lekarskiego, najbliższej straży pożarnej, policji. 

Wykonawca powinien przedstawić plan bezpieczeństwa do akceptacji przez Inżyniera. 
Plan ten powinien zostać sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 

stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy,  
stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej, 
plan działania w przypadku nagłych wypadków, 
plan działania w związku z organizacja ruchu, 

działania podjęte w celu przestrzegania przepisów BHP, 
zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porządku, 
działania w zakresie magazynowania materiałów, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami atmosferycznymi,

a gwarantujące bezpieczeństwo robót. 
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Jeżeli ze względu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokości zastosowanie balustrad, o których mowa wyżej, jest 
niemożliwe, należy stosować inne skuteczne środki ochrony pracowników przed upadkiem z wysokości, odpowiednie do 

Prace na wysokości powinny być organizowane i wykonywane w sposób nie zmuszający pracownika do wychylania się poza 

posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla zatrudnionych oraz składowania narzędzi i niezbędnej 

czny utwardzić zapobiegając osunięciu się 

Każda konstrukcja rusztowania winna być codziennie sprawdzana pod względem jej stanu bezpieczeństwa, a w szczególności 
o przesuniecie konstrukcji rusztowania. 

Przejścia obok rusztowań, wejścia do budynku powinny być zabezpieczone daszkami ochronnymi, które winny znajdować się 
na wysokości co najmniej 2,4 metra i ze spadkiem co najmniej 45" w kierunku źródła zagrażania . Na rusztowaniu powinna być 
wywieszona tablica informująca o dopuszczalnej wielkości obciążenie pomostów. Wspinanie się po stojakach, podłużnicach, 

Przy wykonywaniu robót na wysokości pracownicy powinni być zabezpieczeni pasami ochronnymi z linką umocowaną do 
stałych elementów konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowań. Na dachach krytych elementami, których 

trzymałość nie zapewnia bezpiecznego przebywania na nich pracowników, należy układać przenośne mostki 

omocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników. 
Jeżeli roboty są wykonywane w odległości większej niż 500 m ad punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy powinna 

portowe służby zdrowia nią mogą zapewnić 
szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy powinno dostarczyć dostępne mu środki lokomocji. Na budowie 
powinien być wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierający adresy i numery telefonów najbliższego punktu 

06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 

działania w zakresie magazynowania materiałów, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami atmosferycznymi, 
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1.6.13 Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
 
1.6.14 Zajecie pasa drogowego i organizacja

Jeżeli dla wykonania robót objętych umową występuje konieczność zajęcia pasa drogowego to Wykonawca w ramach Ceny 
Kontraktowej zobowiązany jest do zorganizowania ruchu zastępczego (objazdu) oraz oznakowania Robót.
Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót z właścicielem drogi, policją 
oraz do wykonania organizacji ruchu zastępczego według uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu Robót 
oraz oznakowania objazdów i zaleconego, związanego ze zmiana organizacji ruchu, oznakowania dróg).
Wykonawca wniesie wszystkie opłaty za zajecie pasa drogowego (drogi +chodniki + pobocza dróg) oraz za umieszczenie 
urządzeń w pasie drogowym. Wszelkie formalności związane z zaj
zobowiązany jest wykonać własny staraniem, a koszty za wykonanie wszystkich czynności uwzględnione zostaną w cenie 
umownej. 
 
1.6.15 Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest znać wsze
są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót.
 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 
nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie
 
1.7 Grupy klasy i kategorie robót.

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót dotyczą stosowania Wspólnego Słownika Zamówień przez zamawiających w Unii 
Europejskiej. Wspólny Słownik Zamówień jest systemem klasyfikacji produk
potrzeby zamówień publicznych. Wspólny Słownik Zamówień składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. 
Słownik główny obejmuje nazwy dostaw, robót budowlanych lub usług, którym przypisane zostały
dwie cyfry określają działy, pierwsze trzy cyfry określają grupy, pierwsze cztery cyfry określają klasy, pierwsze pięć cyfr o
kategorie. Ostatnia dziewiąta cyfra ma charakter kontrolny i służy do zweryfikowania prawidłowości
 
1.7.1 Grupy robót. 

- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę. 
- 45200000-7 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 

zakresie inżynierii lądowej i wodnej.
- 45400000-1 Roboty wykończeni

 
1.7.2 Klasy robót. 

- 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne.
- 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, 

dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
- 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.
- 45410000-4 Tynkowanie. 
- 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesiels
- 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian.
- 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.

 
1.7.3 Kategorie robót. 

- 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
- 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
- 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
- 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe
- 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajęciu pasa drogowego. 

Jeżeli dla wykonania robót objętych umową występuje konieczność zajęcia pasa drogowego to Wykonawca w ramach Ceny 
Kontraktowej zobowiązany jest do zorganizowania ruchu zastępczego (objazdu) oraz oznakowania Robót.

wca zobowiązany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót z właścicielem drogi, policją 
oraz do wykonania organizacji ruchu zastępczego według uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu Robót 

azdów i zaleconego, związanego ze zmiana organizacji ruchu, oznakowania dróg).
Wykonawca wniesie wszystkie opłaty za zajecie pasa drogowego (drogi +chodniki + pobocza dróg) oraz za umieszczenie 
urządzeń w pasie drogowym. Wszelkie formalności związane z zajęciem pasa drogowego i organizacja ruchu Wykonawca 
zobowiązany jest wykonać własny staraniem, a koszty za wykonanie wszystkich czynności uwzględnione zostaną w cenie 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które 
są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. 

zestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 
nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Grupy klasy i kategorie robót. 

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót dotyczą stosowania Wspólnego Słownika Zamówień przez zamawiających w Unii 
Europejskiej. Wspólny Słownik Zamówień jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych stworzonym na 
potrzeby zamówień publicznych. Wspólny Słownik Zamówień składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. 
Słownik główny obejmuje nazwy dostaw, robót budowlanych lub usług, którym przypisane zostały
dwie cyfry określają działy, pierwsze trzy cyfry określają grupy, pierwsze cztery cyfry określają klasy, pierwsze pięć cyfr o
kategorie. Ostatnia dziewiąta cyfra ma charakter kontrolny i służy do zweryfikowania prawidłowości 

8 Przygotowanie terenu pod budowę.  
7 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 

zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 
1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne. 
8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, 

óg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu. 
7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie. 
0 Pokrywanie podłóg i ścian. 
3 Roboty malarskie i szklarskie. 

8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 
9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty. 
1 Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe. 
4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 

Jeżeli dla wykonania robót objętych umową występuje konieczność zajęcia pasa drogowego to Wykonawca w ramach Ceny 
Kontraktowej zobowiązany jest do zorganizowania ruchu zastępczego (objazdu) oraz oznakowania Robót. 

wca zobowiązany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót z właścicielem drogi, policją 
oraz do wykonania organizacji ruchu zastępczego według uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu Robót 

azdów i zaleconego, związanego ze zmiana organizacji ruchu, oznakowania dróg). 
Wykonawca wniesie wszystkie opłaty za zajecie pasa drogowego (drogi +chodniki + pobocza dróg) oraz za umieszczenie 

ęciem pasa drogowego i organizacja ruchu Wykonawca 
zobowiązany jest wykonać własny staraniem, a koszty za wykonanie wszystkich czynności uwzględnione zostaną w cenie 

lkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które 
są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

zestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót dotyczą stosowania Wspólnego Słownika Zamówień przez zamawiających w Unii 
tów, usług i robót budowlanych stworzonym na 

potrzeby zamówień publicznych. Wspólny Słownik Zamówień składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. 
Słownik główny obejmuje nazwy dostaw, robót budowlanych lub usług, którym przypisane zostały 9-cyfrowe kody. Pierwsze 
dwie cyfry określają działy, pierwsze trzy cyfry określają grupy, pierwsze cztery cyfry określają klasy, pierwsze pięć cyfr określa 

 poprzednich cyfr. 

7 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 

 
8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, 

7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne. 

9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. 
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- 45431000-7 Kładzenie płytek. 
- 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podł
- 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących

 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Wszystkie materiały, urządzenia lub inne wyroby użyte do wykonania robót budowlanych pow
odpowiednich norm i posiadać aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje 
zgodności wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentów.
 
Materiały stosowane do wykonania robót powinny

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmoni
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobata techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego Unii Eu
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu 
umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez 
Komisję Europejską, albo 

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obo
dla których dokonano oceny zgodności z Polsk
budowlany", 

- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.
 
Wyroby instalowane w obiekcie powinny odpowiadać wymaganiom jakościowym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz powinny posiadać deklaracje zgodności lub oznakowanie CE zgodnie z Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie 
oceny zgodności (Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi zmianami). 
 
Wyroby nie podlegające obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji powinny
wymagania bezpieczeństwa pracy oraz być właściwe z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.
 
Wyroby, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy należy stosować zgodnie z Aprobatą Techniczną Producenta wyrobu. 
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. z 2004 r. Nr 249 poz. 2497).
 
Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamó
Budowlane oraz być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (D
2041). 
 
Materiały budowlane muszą być oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie i muszą posiadać informację od producenta zawierającą:

a. określenie, siedzibę i adres producenta
b. identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek i klasę według 

Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;
c. numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub ap

budowlanego; 
d. numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności;
e. inne dane, jeżeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;
f. nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostk

budowlanego. 
 
Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty świadczące, że wbudowane 
materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ust
 
W odniesieniu do wszystkich materiałów palnych należy stosować materiały niewydzielające toksycznych produktów spalania.
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4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian. 
7 Nakładanie powierzchni kryjących. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Wszystkie materiały, urządzenia lub inne wyroby użyte do wykonania robót budowlanych pow
odpowiednich norm i posiadać aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje 
zgodności wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentów. 

Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć: 
oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobata techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisję 

ską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu 

obów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez 

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 

termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 

Wyroby instalowane w obiekcie powinny odpowiadać wymaganiom jakościowym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 
ny posiadać deklaracje zgodności lub oznakowanie CE zgodnie z Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie 

oceny zgodności (Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi zmianami).  

Wyroby nie podlegające obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji powinny mieć udokumentowaną dobrą jakość i spełniać 
wymagania bezpieczeństwa pracy oraz być właściwe z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. 

Wyroby, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy należy stosować zgodnie z Aprobatą Techniczną Producenta wyrobu. 
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. z 2004 r. Nr 249 poz. 2497). 

Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy Prawo 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (D

być oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie i muszą posiadać informację od producenta zawierającą: 

określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany;
identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek i klasę według 
Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej; 
numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą potwierdzono zgodność wyrobu 

numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności; 
inne dane, jeżeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej; 
nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu 

Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty świadczące, że wbudowane 
materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

W odniesieniu do wszystkich materiałów palnych należy stosować materiały niewydzielające toksycznych produktów spalania.
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WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

Wszystkie materiały, urządzenia lub inne wyroby użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać wymagania 
odpowiednich norm i posiadać aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje 

zowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobata techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 

j lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisję 

deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu 
obów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez 

wiązkowemu oznakowaniu CE, 
mą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób 

Wyroby instalowane w obiekcie powinny odpowiadać wymaganiom jakościowym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 
ny posiadać deklaracje zgodności lub oznakowanie CE zgodnie z Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie 

mieć udokumentowaną dobrą jakość i spełniać 
 

Wyroby, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy należy stosować zgodnie z Aprobatą Techniczną Producenta wyrobu. 
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek 

wienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy Prawo 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 

być oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego 

oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany; 
identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek i klasę według 

robaty technicznej, z którą potwierdzono zgodność wyrobu 

a brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu 

Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty świadczące, że wbudowane 
awy Prawo Budowlane. 

W odniesieniu do wszystkich materiałów palnych należy stosować materiały niewydzielające toksycznych produktów spalania. 
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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 znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
 
UWAGA: 
W wypadku braku ustalenia koloru materiałów w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej należy ustalić 
kolorystykę w trakcie wykonywania robót z Inspektorem Nadzoru.
 
2.2 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od
źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi 
Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.
 
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierająca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez 
siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowyc
 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 
materiałów do robót.  
 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i mi
wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót.
 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach 
umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora 
nadzoru. 
 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w 
obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy.
 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.
 
2.3 Materiały potrzebne do realizacji zamówienia.

ETAP I – materiały wykonawcy: 
• acetylen techniczny rozpuszczony
• bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III
• benzyna do lakierów 
• blacha powlekana płaska o grubości minimum 0,55mm o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm w kolorze dostosowanym do 

obróbek istniejących 
• blachowkręty LN 3,5x9 mm 
• cegła ceramiczna pełna o wym. 25x12x6,5 cm kl. 15
• cement portlandzki z dodatkami CEM II 32,5
• cement portlandzki zwykły bez dodatków CEM I 32,5
• ciasto wapienne (wapno gaszone)
• deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
• deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
• drewno okrągłe na stemple budowlane
• drut stalowy okrągły miękki śr. 0.55 mm
• drzwiczki rewizyjne 20x20 cm 
• drzwiczki rewizyjne o wymiarach 250 x 250 mm
• elektrody do spawania stali niskowęglowych o średnicy śr. 3,25 mm
• farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania 
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Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

koloru materiałów w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej należy ustalić 
kolorystykę w trakcie wykonywania robót z Inspektorem Nadzoru. 

Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek 
źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi 
Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

onawca przedstawi dokumentacje zawierająca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez 
siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i 
wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach 
ędą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w 
, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

Materiały potrzebne do realizacji zamówienia. 

n techniczny rozpuszczony 
bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III 

blacha powlekana płaska o grubości minimum 0,55mm o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm w kolorze dostosowanym do 

a pełna o wym. 25x12x6,5 cm kl. 15 
cement portlandzki z dodatkami CEM II 32,5 
cement portlandzki zwykły bez dodatków CEM I 32,5 
ciasto wapienne (wapno gaszone) 

25 mm kl.III 
45 mm kl.III 

drewno okrągłe na stemple budowlane 
drut stalowy okrągły miękki śr. 0.55 mm 

drzwiczki rewizyjne o wymiarach 250 x 250 mm 
owęglowych o średnicy śr. 3,25 mm 

farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania - kolor do uzgodnienia w trakcie realizacji
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Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 

koloru materiałów w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej należy ustalić 

właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek 
źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi 

onawca przedstawi dokumentacje zawierająca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez 

h i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 

ejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach 
ędą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

blacha powlekana płaska o grubości minimum 0,55mm o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm w kolorze dostosowanym do 

kolor do uzgodnienia w trakcie realizacji 
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• farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa
• farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania 
• farby emulsyjne nawierzchniowe do wymalowań wewnętrznych 
• farby emulsyjne nawierzchniowe do wymalowań zewnętrznych 
• farby emulsyjne nawierzchniowe odporne na wilgoć do wymalowań wewnętrznych 

realizacji 
• filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm
• folia podkładowa LDPE gr. 0,2mm
• folia polietylenowa budowlana osłonowa
• gips budowlany szpachlowy powierzchniowy
• gotowe suche mieszanki cementowo
• grunt pokostowy 
• gwoździe budowlane okrągłe gołe
• kątownik 
• kątownik do mocowania słupków drzwiowych
• klamry ciesielskie 
• kliny z drewna 
• kołek rozporowy K6/35 mm 
• kołki do wstrzeliwania 
• kołki rozporowe plastikowe 
• kołki rozporowe plastikowe z wkrętami śr. 8 mm
• kotwy stalowe 
• kratki wentylacyjne z PCW - kolor do uzgodnienia w trakcie realizacji
• kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej o obwodzie do 600 mm
• kształtowniki stalowe profilowane C 55x075
• kształtowniki stalowe profilowane C 75
• kształtowniki stalowe profilowane U 55x075
• kształtowniki stalowe profilowane U 75
• kształtowniki stalowe walcowane na gorąco
• kształtowniki walcowane - ceownik walcowany C 120 stal St3Sx
• listwy aluminiowe na łączeniach posadzek (powlekane farbą o dużej odporności na ścieranie) 

trakcie realizacji 
• listwy kątowe aluminiowe na naroża stopni schodów (powlekane farbą o dużej odporności na ścieranie) 

ustalenia w trakcie realizacji robót
• listwy przyścienne do posadzek z paneli podłogowych 
• łączniki krzyżowe lj 60/60 
• łączniki wzdłużne lw 60/110 
• mydło techniczne maziste (szare) 65%
• panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF o ścieralności minimum klasy AC5 

realizacji 
• papa asfaltowa na tekturze izolacyjna odmiany 400
• papier ścierny w arkuszach 
• parapet szer. 35cm i grubości 3cm 
• pianka poliuretanowa 
• piasek do betonów zwykłych 
• piasek do zapraw 
• płytki podłogowe GRES gat. I, antypoślizgowe R10, IV klasy ścieralnośc

realizacji 
• płytki podłogowe GRES gat. I, antypoślizgowe R11, IV klasy ścieralności 

realizacji 
• płytki szkliwione ścienne, gat. I -
• płytki z betonu komórkowego odmiany 600 100*599*199mm
• płyty gipsowo-kartonowe ognioodporne gr. 12,5mm
• płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne gr. 12,5mm
• płyty gipsowo-kartonowe zwykłe gr. 12,5mm
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farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 
farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania - kolor do uzgodnienia w trakcie realizacji
farby emulsyjne nawierzchniowe do wymalowań wewnętrznych - kolor do uzgodnienia w trakcie realizacji
farby emulsyjne nawierzchniowe do wymalowań zewnętrznych - kolor wg istniejącego 
farby emulsyjne nawierzchniowe odporne na wilgoć do wymalowań wewnętrznych - kolor do uzgodnienia w trakcie 

filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm 
folia podkładowa LDPE gr. 0,2mm 
folia polietylenowa budowlana osłonowa gr 0,2 mm 
gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 
gotowe suche mieszanki cementowo-wapienne 

gwoździe budowlane okrągłe gołe 

kątownik do mocowania słupków drzwiowych 

kołki rozporowe plastikowe z wkrętami śr. 8 mm 

kolor do uzgodnienia w trakcie realizacji 
rostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej o obwodzie do 600 mm

kształtowniki stalowe profilowane C 55x075 
kształtowniki stalowe profilowane C 75 
kształtowniki stalowe profilowane U 55x075 
kształtowniki stalowe profilowane U 75 
kształtowniki stalowe walcowane na gorąco 

ceownik walcowany C 120 stal St3Sx 
listwy aluminiowe na łączeniach posadzek (powlekane farbą o dużej odporności na ścieranie) 

iniowe na naroża stopni schodów (powlekane farbą o dużej odporności na ścieranie) 
ustalenia w trakcie realizacji robót 
listwy przyścienne do posadzek z paneli podłogowych - kolor do uzgodnienia w trakcie realizacji

mydło techniczne maziste (szare) 65% 
panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF o ścieralności minimum klasy AC5 - kolor do uzgodnienia w trakcie 

papa asfaltowa na tekturze izolacyjna odmiany 400 

parapet szer. 35cm i grubości 3cm - kolor do uzgodnienia w trakcie realizacji 

płytki podłogowe GRES gat. I, antypoślizgowe R10, IV klasy ścieralności - kolor i rozmiar płytek do uzgodnienia w trakcie 

płytki podłogowe GRES gat. I, antypoślizgowe R11, IV klasy ścieralności - kolor i rozmiar płytek do uzgodnienia w trakcie 

- kolor i rozmiar płytek do uzgodnienia w trakcie realizacjirealizacji robót
płytki z betonu komórkowego odmiany 600 100*599*199mm 

kartonowe ognioodporne gr. 12,5mm 
kartonowe wodoodporne gr. 12,5mm 
kartonowe zwykłe gr. 12,5mm 
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kolor do uzgodnienia w trakcie realizacji 
kolor do uzgodnienia w trakcie realizacji 

kolor do uzgodnienia w trakcie 

rostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej o obwodzie do 600 mm 

listwy aluminiowe na łączeniach posadzek (powlekane farbą o dużej odporności na ścieranie) - kolor do uzgodnienia w 

iniowe na naroża stopni schodów (powlekane farbą o dużej odporności na ścieranie) - kolor do 

kolor do uzgodnienia w trakcie realizacji 

kolor do uzgodnienia w trakcie 

kolor i rozmiar płytek do uzgodnienia w trakcie 

kolor i rozmiar płytek do uzgodnienia w trakcie 

o uzgodnienia w trakcie realizacjirealizacji robót 
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• płyty z wełny mineralnej gr. 20cm
• płyty z wełny mineralnej gr. 7 cm
• podkład pod podłogę pływającą XPS gr. 3 mm
• podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm
• podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 600 mm
• powłoka uszczelniająca elastyczna
• preparat zmniejszający nasiąkliwość i wzmacniający powierzchniowo podłoże
• profil UA 75x50 mm 
• profile nośne 60/27 
• profile przyścienne 28/27 
• przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej o obwodzie do 600 mm
• rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych
• samoczynnie wygładzająca się zaprawa do wyrównywania podkładów pod posadzki, przeznaczona do stosowania na 

podłoża z jastrychów 
• siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej
• siatka tkana Rabitza 
• silikon 
• szpachlówka olejno-żywiczna na tynki biała
• środek gruntujący wzmacniający powierzchniowo podłoże, zmniejszający nasiąkliwość podłoża i poprawiający 

przyczepność do podłoża 
• śruby M16 z nakrętkami i podkładkami
• śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długoś

mm 
• śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami
• taśma malarska 
• taśma spoinowa z włókna szklanego
• taśma uszczelniająca 
• tlen techniczny gat. I 99,5-98 % 
• uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątn
• wapno hydratyzowane (suchogaszone)
• wapno hydratyzowane (suchogaszone)
• wieszak w 60/60 
• wkręty do płyt gipsowych 
• wkręty samogwintujące typu SW do blach
• woda z rurociągu 
• wodorotlenek sodowy techniczny granulowany (85%)
• zaprawa cementowa M 12 
• zaprawa cementowo-wapienna M7
• zaprawa do spoinowania (fuga) 
• zaprawa klejowa do płytek ceramicznych
• zaprawa klejowa do płytek gresowych
• żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
• materiały pomocnicze 

 
ETAP I – materiały inwestora: 

• Drzwi wewnętrzne aluminiowe D6 "ciepłe" U(max) nie większy niż 1,7 W/(m2 * K); kształtowniki minimum trzykomorowe 
aluminiowe, malowanie proszkowe farbami poliestrowymi spełniające wymogi Qualicoat; wypełnienie 
akcesoria łączące - złączki narożne, wkręty, śruby, podkładki z aluminium, stali nierdzewnej lub ocynkowanej; uszczelki 
z kauczuku syntetycznego EPDM wg normy DIN 7863 i normy wykonawczej DIN 7715 E2; skrzydła drzwiowe 
wyposażone w: dwa zawiasy (z regulacją w trzech płaszczyznach), k
patentową; wszystkie elementy odporne na wpływy warunków atmosferycznych 
uzgodnienia w trakcie realizacji 

• Drzwi zewnętrzne aluminiowe Dz1 "ciepłe" U(max) nie większy niż 1,7 W/(m2 * K); kształtowniki minimum trzykomorowe 
aluminiowe, malowanie proszkowe farbami poliestrowymi spełniające wymogi Qualicoat; wypełnienie 
akcesoria łączące - złączki narożne, wkręty, śruby, podkładki z aluminium, stali nierdzewnej lub ocynkowanej; uszczelki 
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mineralnej gr. 20cm 
płyty z wełny mineralnej gr. 7 cm 
podkład pod podłogę pływającą XPS gr. 3 mm 
podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm 
podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 600 mm 
powłoka uszczelniająca elastyczna 
preparat zmniejszający nasiąkliwość i wzmacniający powierzchniowo podłoże 

przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej o obwodzie do 600 mm
ozcieńczalnik do wyrobów lakierowych 

samoczynnie wygładzająca się zaprawa do wyrównywania podkładów pod posadzki, przeznaczona do stosowania na 

ciągniona z blachy stalowej 

wiczna na tynki biała 
środek gruntujący wzmacniający powierzchniowo podłoże, zmniejszający nasiąkliwość podłoża i poprawiający 

śruby M16 z nakrętkami i podkładkami 
śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do 50 

śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami 

taśma spoinowa z włókna szklanego 

 
uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 600 mm 
wapno hydratyzowane (suchogaszone) 
wapno hydratyzowane (suchogaszone) 

wkręty samogwintujące typu SW do blach 

wodorotlenek sodowy techniczny granulowany (85%) 

wapienna M7 
zaprawa do spoinowania (fuga) - kolor wg istniejącego 
zaprawa klejowa do płytek ceramicznych 
zaprawa klejowa do płytek gresowych 
żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny 

Drzwi wewnętrzne aluminiowe D6 "ciepłe" U(max) nie większy niż 1,7 W/(m2 * K); kształtowniki minimum trzykomorowe 
aluminiowe, malowanie proszkowe farbami poliestrowymi spełniające wymogi Qualicoat; wypełnienie 

narożne, wkręty, śruby, podkładki z aluminium, stali nierdzewnej lub ocynkowanej; uszczelki 
z kauczuku syntetycznego EPDM wg normy DIN 7863 i normy wykonawczej DIN 7715 E2; skrzydła drzwiowe 
wyposażone w: dwa zawiasy (z regulacją w trzech płaszczyznach), komplet pochwytów, zamek wpuszczany z wkładką 
patentową; wszystkie elementy odporne na wpływy warunków atmosferycznych - fabrycznie wykończone, kolor do 

 
Drzwi zewnętrzne aluminiowe Dz1 "ciepłe" U(max) nie większy niż 1,7 W/(m2 * K); kształtowniki minimum trzykomorowe 
aluminiowe, malowanie proszkowe farbami poliestrowymi spełniające wymogi Qualicoat; wypełnienie 

rożne, wkręty, śruby, podkładki z aluminium, stali nierdzewnej lub ocynkowanej; uszczelki 
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przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej o obwodzie do 600 mm 

samoczynnie wygładzająca się zaprawa do wyrównywania podkładów pod posadzki, przeznaczona do stosowania na 

środek gruntujący wzmacniający powierzchniowo podłoże, zmniejszający nasiąkliwość podłoża i poprawiający 

ci z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do 50 

Drzwi wewnętrzne aluminiowe D6 "ciepłe" U(max) nie większy niż 1,7 W/(m2 * K); kształtowniki minimum trzykomorowe 
aluminiowe, malowanie proszkowe farbami poliestrowymi spełniające wymogi Qualicoat; wypełnienie - panel pełny; 

narożne, wkręty, śruby, podkładki z aluminium, stali nierdzewnej lub ocynkowanej; uszczelki 
z kauczuku syntetycznego EPDM wg normy DIN 7863 i normy wykonawczej DIN 7715 E2; skrzydła drzwiowe 

omplet pochwytów, zamek wpuszczany z wkładką 
fabrycznie wykończone, kolor do 

Drzwi zewnętrzne aluminiowe Dz1 "ciepłe" U(max) nie większy niż 1,7 W/(m2 * K); kształtowniki minimum trzykomorowe 
aluminiowe, malowanie proszkowe farbami poliestrowymi spełniające wymogi Qualicoat; wypełnienie - panel pełny; 

rożne, wkręty, śruby, podkładki z aluminium, stali nierdzewnej lub ocynkowanej; uszczelki 



 

 

 

INWEST-TOOR Usługi w budownictwie
02-495 Warszawa ul. Wojciechowskiego 36 m 23B

NIP: 522-213-37-50 

 
 

z kauczuku syntetycznego EPDM wg normy DIN 7863 i normy wykonawczej DIN 7715 E2; skrzydła drzwiowe 
wyposażone w: dwa zawiasy (z regulacją w trzech płaszczyznach), kom
wkładką patentową; wszystkie elementy odporne na wpływy warunków atmosferycznych 
do uzgodnienia w trakcie realizacji

• Drzwi zewnętrzne aluminiowe Dz2 przeciwpożarowe EI 60, "ciepłe"
minimum trzykomorowe aluminiowe, malowanie proszkowe farbami poliestrowymi spełniające wymogi Qualicoat; 
wypełnienie - panel pełny; akcesoria łączące 
lub ocynkowanej; uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM wg normy DIN 7863 i normy wykonawczej DIN 7715 E2; 
skrzydła drzwiowe wyposażone w: dwa zawiasy (z regulacją w trzech płaszczyznach), komplet pochwytów, 2 zamki 
klasy C wpuszczane z wkładką patentową; wszystkie elementy odporne na wpływy warunków atmosferycznych 
fabrycznie wykończone, kolor do uzgodnienia w trakcie realizacji

• Okno nieotwierane O2 z minimum 6 komorowych kształtowników z wysokoudarowego PCV w kolorze białym "ciep
U(max) nie większy niż 1,3 W/(m2 * K), wzmacnianego elementami ze stali ocynkowanej, szklenie szybą zespoloną 
komorową o wysokich parametrach izolacji termicznej typu float, uszczelki z kauczuku termoplastycznego spełniającego 
wymagania normy DIN 7863, wszystkie elementy odporne na wpływy warunków atmosferycznych 
biały dostosowany do koloru istniejących okien PVC

• Okno nieotwierane O3 aluminiowe ognioodporne EI 60, "ciepłe" U(max) nie większy niż 1,3 W/(m2 * K); kształtowniki 
minimum trzykomorowe aluminiowe, malowanie proszkowe farbami poliestrowymi spełniające wymogi Qualicoat; 
akcesoria łączące - złączki narożne, wkręty, śruby, podkładki z aluminium, stali nierdzewnej lub ocynkowanej; szklenie 
szybą zespoloną komorową o wysokich p
EI 60 od strony zewnętrznej szkło typu float); uszczelki przylgowe z kauczuku termoplastycznego spełniającego 
wymagania normy DIN 7863, wszystkie elementy odporne na wpływy warunk
biały dostosowany do koloru istniejących okien PVC

• Okno O1 z minimum 6 komorowych kształtowników z wysokoudarowego PCV w kolorze białym "ciepłe" U(max) nie 
większy niż 1,3 W/(m2 * K), wzmacnianego elementami ze sta
wysokich parametrach izolacji termicznej typu float, uszczelki z kauczuku termoplastycznego spełniającego wymagania 
normy DIN 7863, okucia obwiedniowe, ograniczniki uchyłu, blokada obrotu klamki z wślizgi
wszystkie elementy odporne na wpływy warunków atmosferycznych 
istniejących okien PVC 

• Okno O4 aluminiowe ognioodporne EI 60, "ciepłe" U(max) nie większy niż 1,3 W/(m2 * K), kszta
trzykomorowe aluminiowe, malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, szklenie szybą zespoloną komorową o 
wysokich parametrach izolacji termicznej (od wewnątrz pomieszczenia szkło ogniochronne EI 60 od strony zewnętrznej 
szkło typu float), uszczelki przylgowe z kauczuku termoplastycznego spełniającego wymagania normy DIN 7863, okucia 
obwiedniowe, ograniczniki uchyłu, blokada obrotu klamki z wślizgiem, klamki w kolorze okien, wszystkie elementy 
odporne na wpływy warunków atmosferycznych 

• Ościeżnica drzwi D1 o wym. 90x200cm wykonana z materiałów drewnopochodnych szerokości 100mm, wyposażona w 
uszczelkę gumową po obwodzie oraz dwa komplety opasek 
w trakcie realizacji 

• Ościeżnica drzwi D2 o wym. 80x200cm wykonana z materiałów drewnopochodnych szerokości 100mm, wyposażona w 
uszczelkę gumową po obwodzie oraz dwa komplety opasek 
w trakcie realizacji 

• Ościeżnica drzwi D3 o wym. 100x200cm wykonana z materiałów drewnopochodnych szerokości 100mm, wyposażona w 
uszczelkę gumową po obwodzie oraz dwa komplety opasek 
kolor do uzgodnienia w trakcie realizacji

• Ościeżnica drzwi D4 o wym. 90x200cm wykonana z materiałów drewnopochodnych szerokości 100mm, wyposażona w 
uszczelkę gumową po obwodzie oraz dwa komplety opasek 
kolor do uzgodnienia w trakcie realizacji

• Ościeżnica drzwi D5 o wym. 80x200cm wykonana z materiałów drewnopochodnych szerokości 100mm, wyposażona w 
uszczelkę gumową po obwodzie oraz dwa komplety opasek 
kolor do uzgodnienia w trakcie realizacji

• Samozamykacz drzwiowy odporny na wpływ warunków atmosferycznych
• Skrzydło drzwi D1 o wym. 90x200cm, konstrukcja skrzydła: rama z klejonki drewna iglastego z wypełnieniem 

stabilizującycm dwustronnie obłożonym 
wkładką patentową i 2 szt. zawiasów 

• Skrzydło drzwi D2 o wym. 80x200cm, konstrukcja skrzydła: rama z klejon
stabilizującycm dwustronnie obłożonym tłoczoną płytą HDF, wyposażenie skrzydła: klamka, zamek podklamkowy z 
wkładką patentową i 2 szt. zawiasów 
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z kauczuku syntetycznego EPDM wg normy DIN 7863 i normy wykonawczej DIN 7715 E2; skrzydła drzwiowe 
wyposażone w: dwa zawiasy (z regulacją w trzech płaszczyznach), komplet pochwytów, 2 zamki klasy C wpuszczane z 
wkładką patentową; wszystkie elementy odporne na wpływy warunków atmosferycznych - fabrycznie wykończone, kolor 
do uzgodnienia w trakcie realizacji 
Drzwi zewnętrzne aluminiowe Dz2 przeciwpożarowe EI 60, "ciepłe" U(max) nie większy niż 1,7 W/(m2 * K); kształtowniki 
minimum trzykomorowe aluminiowe, malowanie proszkowe farbami poliestrowymi spełniające wymogi Qualicoat; 

panel pełny; akcesoria łączące - złączki narożne, wkręty, śruby, podkładki z alumin
lub ocynkowanej; uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM wg normy DIN 7863 i normy wykonawczej DIN 7715 E2; 
skrzydła drzwiowe wyposażone w: dwa zawiasy (z regulacją w trzech płaszczyznach), komplet pochwytów, 2 zamki 

ne z wkładką patentową; wszystkie elementy odporne na wpływy warunków atmosferycznych 
fabrycznie wykończone, kolor do uzgodnienia w trakcie realizacji 
Okno nieotwierane O2 z minimum 6 komorowych kształtowników z wysokoudarowego PCV w kolorze białym "ciep
U(max) nie większy niż 1,3 W/(m2 * K), wzmacnianego elementami ze stali ocynkowanej, szklenie szybą zespoloną 
komorową o wysokich parametrach izolacji termicznej typu float, uszczelki z kauczuku termoplastycznego spełniającego 

wszystkie elementy odporne na wpływy warunków atmosferycznych 
biały dostosowany do koloru istniejących okien PVC 
Okno nieotwierane O3 aluminiowe ognioodporne EI 60, "ciepłe" U(max) nie większy niż 1,3 W/(m2 * K); kształtowniki 

um trzykomorowe aluminiowe, malowanie proszkowe farbami poliestrowymi spełniające wymogi Qualicoat; 
złączki narożne, wkręty, śruby, podkładki z aluminium, stali nierdzewnej lub ocynkowanej; szklenie 

szybą zespoloną komorową o wysokich parametrach izolacji termicznej (od wewnątrz pomieszczenia szkło ogniochronne 
EI 60 od strony zewnętrznej szkło typu float); uszczelki przylgowe z kauczuku termoplastycznego spełniającego 
wymagania normy DIN 7863, wszystkie elementy odporne na wpływy warunków atmosferycznych 
biały dostosowany do koloru istniejących okien PVC 
Okno O1 z minimum 6 komorowych kształtowników z wysokoudarowego PCV w kolorze białym "ciepłe" U(max) nie 
większy niż 1,3 W/(m2 * K), wzmacnianego elementami ze stali ocynkowanej, szklenie szybą zespoloną komorową o 
wysokich parametrach izolacji termicznej typu float, uszczelki z kauczuku termoplastycznego spełniającego wymagania 
normy DIN 7863, okucia obwiedniowe, ograniczniki uchyłu, blokada obrotu klamki z wślizgiem, klamki w kolorze okien, 
wszystkie elementy odporne na wpływy warunków atmosferycznych - kolor profili i okuć biały dostosowany do koloru 

Okno O4 aluminiowe ognioodporne EI 60, "ciepłe" U(max) nie większy niż 1,3 W/(m2 * K), kszta
trzykomorowe aluminiowe, malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, szklenie szybą zespoloną komorową o 
wysokich parametrach izolacji termicznej (od wewnątrz pomieszczenia szkło ogniochronne EI 60 od strony zewnętrznej 

szczelki przylgowe z kauczuku termoplastycznego spełniającego wymagania normy DIN 7863, okucia 
obwiedniowe, ograniczniki uchyłu, blokada obrotu klamki z wślizgiem, klamki w kolorze okien, wszystkie elementy 
odporne na wpływy warunków atmosferycznych - kolor profili i okuć biały dostosowany do koloru istniejących okien PVC
Ościeżnica drzwi D1 o wym. 90x200cm wykonana z materiałów drewnopochodnych szerokości 100mm, wyposażona w 
uszczelkę gumową po obwodzie oraz dwa komplety opasek - fabrycznie wykończona lakierowana 

Ościeżnica drzwi D2 o wym. 80x200cm wykonana z materiałów drewnopochodnych szerokości 100mm, wyposażona w 
uszczelkę gumową po obwodzie oraz dwa komplety opasek - fabrycznie wykończona lakierowana 

Ościeżnica drzwi D3 o wym. 100x200cm wykonana z materiałów drewnopochodnych szerokości 100mm, wyposażona w 
uszczelkę gumową po obwodzie oraz dwa komplety opasek - fabrycznie wykończona, lakierowana, odporna na wilgoć 
olor do uzgodnienia w trakcie realizacji 

Ościeżnica drzwi D4 o wym. 90x200cm wykonana z materiałów drewnopochodnych szerokości 100mm, wyposażona w 
uszczelkę gumową po obwodzie oraz dwa komplety opasek - fabrycznie wykończona, lakierowana, odporna na wilgoć
kolor do uzgodnienia w trakcie realizacji 
Ościeżnica drzwi D5 o wym. 80x200cm wykonana z materiałów drewnopochodnych szerokości 100mm, wyposażona w 
uszczelkę gumową po obwodzie oraz dwa komplety opasek - fabrycznie wykończona, lakierowana, odporna na wi
kolor do uzgodnienia w trakcie realizacji 
Samozamykacz drzwiowy odporny na wpływ warunków atmosferycznych 
Skrzydło drzwi D1 o wym. 90x200cm, konstrukcja skrzydła: rama z klejonki drewna iglastego z wypełnieniem 
stabilizującycm dwustronnie obłożonym tłoczoną płytą HDF, wyposażenie skrzydła: klamka, zamek podklamkowy z 
wkładką patentową i 2 szt. zawiasów - fabrycznie wykończone lakierowane - kolor do uzgodnienia w trakcie realizacji
Skrzydło drzwi D2 o wym. 80x200cm, konstrukcja skrzydła: rama z klejonki drewna iglastego z wypełnieniem 
stabilizującycm dwustronnie obłożonym tłoczoną płytą HDF, wyposażenie skrzydła: klamka, zamek podklamkowy z 
wkładką patentową i 2 szt. zawiasów - fabrycznie wykończone lakierowane - kolor do uzgodnienia w trakcie realizac
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z kauczuku syntetycznego EPDM wg normy DIN 7863 i normy wykonawczej DIN 7715 E2; skrzydła drzwiowe 
plet pochwytów, 2 zamki klasy C wpuszczane z 

fabrycznie wykończone, kolor 

U(max) nie większy niż 1,7 W/(m2 * K); kształtowniki 
minimum trzykomorowe aluminiowe, malowanie proszkowe farbami poliestrowymi spełniające wymogi Qualicoat; 

złączki narożne, wkręty, śruby, podkładki z aluminium, stali nierdzewnej 
lub ocynkowanej; uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM wg normy DIN 7863 i normy wykonawczej DIN 7715 E2; 
skrzydła drzwiowe wyposażone w: dwa zawiasy (z regulacją w trzech płaszczyznach), komplet pochwytów, 2 zamki 

ne z wkładką patentową; wszystkie elementy odporne na wpływy warunków atmosferycznych - 

Okno nieotwierane O2 z minimum 6 komorowych kształtowników z wysokoudarowego PCV w kolorze białym "ciepłe" 
U(max) nie większy niż 1,3 W/(m2 * K), wzmacnianego elementami ze stali ocynkowanej, szklenie szybą zespoloną 
komorową o wysokich parametrach izolacji termicznej typu float, uszczelki z kauczuku termoplastycznego spełniającego 

wszystkie elementy odporne na wpływy warunków atmosferycznych - kolor profili i okuć 

Okno nieotwierane O3 aluminiowe ognioodporne EI 60, "ciepłe" U(max) nie większy niż 1,3 W/(m2 * K); kształtowniki 
um trzykomorowe aluminiowe, malowanie proszkowe farbami poliestrowymi spełniające wymogi Qualicoat; 

złączki narożne, wkręty, śruby, podkładki z aluminium, stali nierdzewnej lub ocynkowanej; szklenie 
arametrach izolacji termicznej (od wewnątrz pomieszczenia szkło ogniochronne 

EI 60 od strony zewnętrznej szkło typu float); uszczelki przylgowe z kauczuku termoplastycznego spełniającego 
ów atmosferycznych - kolor profili i okuć 

Okno O1 z minimum 6 komorowych kształtowników z wysokoudarowego PCV w kolorze białym "ciepłe" U(max) nie 
li ocynkowanej, szklenie szybą zespoloną komorową o 

wysokich parametrach izolacji termicznej typu float, uszczelki z kauczuku termoplastycznego spełniającego wymagania 
em, klamki w kolorze okien, 

kolor profili i okuć biały dostosowany do koloru 

Okno O4 aluminiowe ognioodporne EI 60, "ciepłe" U(max) nie większy niż 1,3 W/(m2 * K), kształtowniki minimum 
trzykomorowe aluminiowe, malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, szklenie szybą zespoloną komorową o 
wysokich parametrach izolacji termicznej (od wewnątrz pomieszczenia szkło ogniochronne EI 60 od strony zewnętrznej 

szczelki przylgowe z kauczuku termoplastycznego spełniającego wymagania normy DIN 7863, okucia 
obwiedniowe, ograniczniki uchyłu, blokada obrotu klamki z wślizgiem, klamki w kolorze okien, wszystkie elementy 

r profili i okuć biały dostosowany do koloru istniejących okien PVC 
Ościeżnica drzwi D1 o wym. 90x200cm wykonana z materiałów drewnopochodnych szerokości 100mm, wyposażona w 

erowana - kolor do uzgodnienia 

Ościeżnica drzwi D2 o wym. 80x200cm wykonana z materiałów drewnopochodnych szerokości 100mm, wyposażona w 
fabrycznie wykończona lakierowana - kolor do uzgodnienia 

Ościeżnica drzwi D3 o wym. 100x200cm wykonana z materiałów drewnopochodnych szerokości 100mm, wyposażona w 
fabrycznie wykończona, lakierowana, odporna na wilgoć - 

Ościeżnica drzwi D4 o wym. 90x200cm wykonana z materiałów drewnopochodnych szerokości 100mm, wyposażona w 
fabrycznie wykończona, lakierowana, odporna na wilgoć - 

Ościeżnica drzwi D5 o wym. 80x200cm wykonana z materiałów drewnopochodnych szerokości 100mm, wyposażona w 
fabrycznie wykończona, lakierowana, odporna na wilgoć - 

Skrzydło drzwi D1 o wym. 90x200cm, konstrukcja skrzydła: rama z klejonki drewna iglastego z wypełnieniem 
tłoczoną płytą HDF, wyposażenie skrzydła: klamka, zamek podklamkowy z 

kolor do uzgodnienia w trakcie realizacji 
ki drewna iglastego z wypełnieniem 

stabilizującycm dwustronnie obłożonym tłoczoną płytą HDF, wyposażenie skrzydła: klamka, zamek podklamkowy z 
kolor do uzgodnienia w trakcie realizacji 
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• Skrzydło drzwi D3 o wym. 100x200cm, konstrukcja skrzydła: rama z klejonki drewna iglastego z wypełnieniem 
stabilizującycm dwustronnie obłożonym tłoczoną płytą HDF, wyposażenie skrzydła: klamka, zamek podklamkowy z 
wkładką patentową, 3 szt. zawiasów, tul
strony pomieszczenia wkładkę wyposażyć w pokrętło umożliwiające zamknięcie drzwi bez klucza 
wykończone lakierowane, odporne na wilgoć 

• Skrzydło drzwi D4 o wym. 90x200cm, konstrukcja skrzydła: rama z klejonki drewna iglastego z wypełnieniem 
stabilizującycm dwustronnie obłożonym tłoczoną płytą HDF, wyposażenie skrzydła: klamka, zamek podklamkowy z 
wkładką patentową, 2 szt. zawiasów, 
fabrycznie wykończone lakierowane, odporne na wilgoć 

• Skrzydło drzwi D4 o wym. 90x200cm, konstrukcja skrzydła: rama z klejonki drewna iglast
stabilizującycm dwustronnie obłożonym tłoczoną płytą HDF, wyposażenie skrzydła: klamka, zamek podklamkowy z 
wkładką patentową, 2 szt. zawiasów, tuleje wentylacyjne o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2, od 
strony pomieszczenia wkładkę wyposażyć w pokrętło umożliwiające zamknięcie drzwi bez klucza 
wykończone lakierowane, odporne na wilgoć 

• Skrzydło drzwi D5 o wym. 80x200cm, konstrukcja skrzydła: rama z klejonki drewna igl
stabilizującycm dwustronnie obłożonym tłoczoną płytą HDF, wyposażenie skrzydła: klamka, zamek podklamkowy z 
wkładką patentową, 2 szt. zawiasów, tuleje wentylacyjne o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 
fabrycznie wykończone lakierowane, odporne na wilgoć 

• Skrzydło drzwi D5 o wym. 80x200cm, konstrukcja skrzydła: rama z klejonki drewna iglastego z wypełnieniem 
stabilizującycm dwustronnie obłożonym tłoczoną płytą HDF, wyposażenie s
zawiasów, tuleje wentylacyjne o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 
lakierowane, odporne na wilgoć 

 
ETAP II – materiały wykonawcy: 

• beton zwykły z kruszywa naturalnego klasy C12/15
• cement portlandzki zwykły bez dodatków CEM I 32,5
• daszki nad drzwiami o konstrukcji ze stali nierdzewnej z pokryciem z płyty akrylowej gr. 6mm 
• deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
• kołki rozporowe plastikowe 
• kostka brukowa 6 cm - kolor do uzgodnienia w trakcie realizacji
• nawiewniki ciśnieniowe do okien PCV z możliwością przymknięcia + okap, przepływ powietrza: 22/30/45 m3/h
• obrzeża betonowe 30x8 cm gat. I 
• osłony na grzejniki z płyty meblowej trudno zapalnej gr. minimum 18mm (kolor do wyboru wg pełnej palety kolorystycznej 

wybranego producenta) wraz z konstrukcją
• pianka poliuretanowa 
• piasek do betonów zwykłych 
• silikon 
• ścianki giszetowe systemowe do sanitariatów G1, zgodne z projektem
• woda z rurociągu 
• materiały pomocnicze 

 
UWAGA. 
Jeżeli w dokumentacji technicznej nie podano koloru materiałów, ich kolorystykę wybierze prze
z pełnych palet kolorystycznych dostępnych u producentów wybranych przez Wykonawcę.
 
2.4 Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych.

Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają nas
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projekto
- są właściwie oznakowane i opakowane,
- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechne

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

 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montażowych 
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Skrzydło drzwi D3 o wym. 100x200cm, konstrukcja skrzydła: rama z klejonki drewna iglastego z wypełnieniem 
stabilizującycm dwustronnie obłożonym tłoczoną płytą HDF, wyposażenie skrzydła: klamka, zamek podklamkowy z 
wkładką patentową, 3 szt. zawiasów, tuleje wentylacyjne o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2, od 
strony pomieszczenia wkładkę wyposażyć w pokrętło umożliwiające zamknięcie drzwi bez klucza 
wykończone lakierowane, odporne na wilgoć - kolor do uzgodnienia w trakcie realizacji 
Skrzydło drzwi D4 o wym. 90x200cm, konstrukcja skrzydła: rama z klejonki drewna iglastego z wypełnieniem 
stabilizującycm dwustronnie obłożonym tłoczoną płytą HDF, wyposażenie skrzydła: klamka, zamek podklamkowy z 
wkładką patentową, 2 szt. zawiasów, tuleje wentylacyjne o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 
fabrycznie wykończone lakierowane, odporne na wilgoć - kolor do uzgodnienia w trakcie realizacji
Skrzydło drzwi D4 o wym. 90x200cm, konstrukcja skrzydła: rama z klejonki drewna iglastego z wypełnieniem 
stabilizującycm dwustronnie obłożonym tłoczoną płytą HDF, wyposażenie skrzydła: klamka, zamek podklamkowy z 
wkładką patentową, 2 szt. zawiasów, tuleje wentylacyjne o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2, od 

ia wkładkę wyposażyć w pokrętło umożliwiające zamknięcie drzwi bez klucza 
wykończone lakierowane, odporne na wilgoć - kolor do uzgodnienia w trakcie realizacji 
Skrzydło drzwi D5 o wym. 80x200cm, konstrukcja skrzydła: rama z klejonki drewna iglastego z wypełnieniem 
stabilizującycm dwustronnie obłożonym tłoczoną płytą HDF, wyposażenie skrzydła: klamka, zamek podklamkowy z 
wkładką patentową, 2 szt. zawiasów, tuleje wentylacyjne o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 

zone lakierowane, odporne na wilgoć - kolor do uzgodnienia w trakcie realizacji
Skrzydło drzwi D5 o wym. 80x200cm, konstrukcja skrzydła: rama z klejonki drewna iglastego z wypełnieniem 
stabilizującycm dwustronnie obłożonym tłoczoną płytą HDF, wyposażenie skrzydła: klamka, zamek podklamkowy, 2 szt. 
zawiasów, tuleje wentylacyjne o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 - fabrycznie wykończone 
lakierowane, odporne na wilgoć - kolor do uzgodnienia w trakcie realizacji 

uralnego klasy C12/15 
cement portlandzki zwykły bez dodatków CEM I 32,5 
daszki nad drzwiami o konstrukcji ze stali nierdzewnej z pokryciem z płyty akrylowej gr. 6mm 

25 mm kl.III 

kolor do uzgodnienia w trakcie realizacji 
nawiewniki ciśnieniowe do okien PCV z możliwością przymknięcia + okap, przepływ powietrza: 22/30/45 m3/h
obrzeża betonowe 30x8 cm gat. I - kolor do uzgodnienia w trakcie realizacji 

ejniki z płyty meblowej trudno zapalnej gr. minimum 18mm (kolor do wyboru wg pełnej palety kolorystycznej 
wybranego producenta) wraz z konstrukcją 

ścianki giszetowe systemowe do sanitariatów G1, zgodne z projektem 

Jeżeli w dokumentacji technicznej nie podano koloru materiałów, ich kolorystykę wybierze przedstawiciel Inwestora, korzystając 
z pełnych palet kolorystycznych dostępnych u producentów wybranych przez Wykonawcę. 

Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych. 

Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
są właściwie oznakowane i opakowane, 
spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

t dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów lub 
firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

jest stosowanie do robot montażowych - wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia.
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Skrzydło drzwi D3 o wym. 100x200cm, konstrukcja skrzydła: rama z klejonki drewna iglastego z wypełnieniem 
stabilizującycm dwustronnie obłożonym tłoczoną płytą HDF, wyposażenie skrzydła: klamka, zamek podklamkowy z 

eje wentylacyjne o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2, od 
strony pomieszczenia wkładkę wyposażyć w pokrętło umożliwiające zamknięcie drzwi bez klucza - fabrycznie 

Skrzydło drzwi D4 o wym. 90x200cm, konstrukcja skrzydła: rama z klejonki drewna iglastego z wypełnieniem 
stabilizującycm dwustronnie obłożonym tłoczoną płytą HDF, wyposażenie skrzydła: klamka, zamek podklamkowy z 

tuleje wentylacyjne o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 - 
kolor do uzgodnienia w trakcie realizacji 

ego z wypełnieniem 
stabilizującycm dwustronnie obłożonym tłoczoną płytą HDF, wyposażenie skrzydła: klamka, zamek podklamkowy z 
wkładką patentową, 2 szt. zawiasów, tuleje wentylacyjne o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2, od 

ia wkładkę wyposażyć w pokrętło umożliwiające zamknięcie drzwi bez klucza - fabrycznie 

astego z wypełnieniem 
stabilizującycm dwustronnie obłożonym tłoczoną płytą HDF, wyposażenie skrzydła: klamka, zamek podklamkowy z 
wkładką patentową, 2 szt. zawiasów, tuleje wentylacyjne o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 - 

kolor do uzgodnienia w trakcie realizacji 
Skrzydło drzwi D5 o wym. 80x200cm, konstrukcja skrzydła: rama z klejonki drewna iglastego z wypełnieniem 

krzydła: klamka, zamek podklamkowy, 2 szt. 
fabrycznie wykończone 

daszki nad drzwiami o konstrukcji ze stali nierdzewnej z pokryciem z płyty akrylowej gr. 6mm - systemowe kompletne 

nawiewniki ciśnieniowe do okien PCV z możliwością przymknięcia + okap, przepływ powietrza: 22/30/45 m3/h 

ejniki z płyty meblowej trudno zapalnej gr. minimum 18mm (kolor do wyboru wg pełnej palety kolorystycznej 

dstawiciel Inwestora, korzystając 

 
wej i specyfikacji technicznej, 

go lub jednostkowego 
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów lub 

znanego pochodzenia. 
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Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
 
2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli Inspektora nadzoru.
 
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywan
wymaganiami odpowiednich norm. 
 
Kable i przewody należy przechowywać na bębnach lub w krążkach, końce przewodów producent zabezpiecza przed przedo
stawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opa
Dopuszcza się składowanie krótkich odcinków w kręgach. Bębny powinny być ustawione na krawędziach tarczy a kręgi 
ułożone poziomo. 
 
Centrale należy przechowywać w pomieszczeniach zamknięty
względnej od 40 % do 70 %, wolnych od oparów i gazów żrących.
 
Pozostałe materiały należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach folio
należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, mro
 
W czasie przechowywania urządzenia nie powinny być narażone na bezpośrednie promieniowanie słoneczne lub elementów 
ogrzewających. 
 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych
zawilgoceniem. 
 
Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach za
opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transp
normy PN-89/C-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i trans
 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, programie zapewnienia 
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowa
 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
Do wykonania robót niezbędny będzie następujący sprzęt:.

• betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 d
• mieszarka do zapraw 
• piła do cięcia kostki 
• piła tarczowa z prowadnicą do cięcia płytek
• przyczepa skrzyniowa 3,5 t 
• samochód dostawczy 0.9 t 
• samochód samowyładowczy 5 t 
• samochód skrzyniowy do 5,0 t. 
• spawarka elektryczna wirująca 300 A
• szlifierka do płytek 
• wibrator powierzchniowy 
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Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Przechowywanie i składowanie materiałów. 

składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli Inspektora nadzoru.

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 

Kable i przewody należy przechowywać na bębnach lub w krążkach, końce przewodów producent zabezpiecza przed przedo
stawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój). 
Dopuszcza się składowanie krótkich odcinków w kręgach. Bębny powinny być ustawione na krawędziach tarczy a kręgi 

Centrale należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, o temperaturze od +5°C do +40°C przy wilgotności 
względnej od 40 % do 70 %, wolnych od oparów i gazów żrących. 

Pozostałe materiały należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach folio
ływami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem. 

W czasie przechowywania urządzenia nie powinny być narażone na bezpośrednie promieniowanie słoneczne lub elementów 

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

Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed 
opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaga

81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport". 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, programie zapewnienia 

nizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 

Do wykonania robót niezbędny będzie następujący sprzęt:. 
betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 

piła tarczowa z prowadnicą do cięcia płytek 

 
 

spawarka elektryczna wirująca 300 A 
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Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli Inspektora nadzoru. 

e i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 

Kable i przewody należy przechowywać na bębnach lub w krążkach, końce przewodów producent zabezpiecza przed przedo-
kowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój). 

Dopuszcza się składowanie krótkich odcinków w kręgach. Bębny powinny być ustawione na krawędziach tarczy a kręgi 

ch, o temperaturze od +5°C do +40°C przy wilgotności 

Pozostałe materiały należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie 

W czasie przechowywania urządzenia nie powinny być narażone na bezpośrednie promieniowanie słoneczne lub elementów 

powinno być suche i zabezpieczone przed 

mkniętych, zabezpieczonych przed 
ortować zgodnie z wymaganiami 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, programie zapewnienia 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
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Sprzęt użyty w trakcie realizacji robót objętych specyfikacją powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie, 
powinien być sprawny, spełniać wymagania bhp oraz
odpowiednio przeszkolone. Sprzęt powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie.

 

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Materiały powinny być przewożone środkami transp
dostawczym w sposób zapewniający uniknięcia uszkodzeń.
 
Środki transportu powinny być zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków t
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
 
Materiały i urządzenia należy przewozić w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach folio
wymagań określonych przez producentów. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materia
wykluczający uszkodzenie opakowań. 
 
Materiały i urządzenia w opakowaniach jednostkowych powinny być umieszczone w pojemnikach uniemożliwiających ich 
swobodne przemieszczanie się oraz zabezpieczone przed oddziaływaniem gwałtownych wstrząsów i skrajnych temperatur 
otoczenia. 
 
W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku 
urządzeń mechanicznych. 
 
Do transportu materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowa
zamkniętych. Do przewozu materiałów w innych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub za
mknięte. 
 

5 WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektu organizacji 
robót oraz poleceniami Inspektora nadzor
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót 
określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.
 
Roboty należy wykonać zgodnie ze specyfikacja technic
obowiązujące przepisy oraz normy wykonania i odbioru robót, między innymi:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony 
2016) , Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881) oraz ustawa z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2004 Nr 93 poz. 888).

- Polskie normy, normy branżowe oraz inne przepisy dotyczące prowadz
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano
- Instrukcje montażu. 
- Instrukcje producentów materiałów i urządzeń.

Wykonawca powinien mieć odpowiednie branżowe przygotowanie do wykonywania instalacji, umiejętność czytania 
dokumentacji technicznej, posiadać odpowiedni zestaw elektronarzędzi i narzędzi specjalistycznych, przyrządy pomiarowe itp.
 
Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a także 
trwałości eksploatacyjnej. 
 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną (jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor nadzoru) poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
 
Decyzja Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub
sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a także w normach i 
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Sprzęt użyty w trakcie realizacji robót objętych specyfikacją powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie, 
powinien być sprawny, spełniać wymagania bhp oraz posiadać instrukcję obsługi. Osoby obsługujące sprzęt powinny być 
odpowiednio przeszkolone. Sprzęt powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Materiały powinny być przewożone środkami transportu kołowego – samochodem skrzyniowym, wywrotką i samochodem 
dostawczym w sposób zapewniający uniknięcia uszkodzeń. 

Środki transportu powinny być zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Materiały i urządzenia należy przewozić w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach folio
producentów. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materia

Materiały i urządzenia w opakowaniach jednostkowych powinny być umieszczone w pojemnikach uniemożliwiających ich 
ie się oraz zabezpieczone przed oddziaływaniem gwałtownych wstrząsów i skrajnych temperatur 

W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku 

rtu materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się używać samochodów 
zamkniętych. Do przewozu materiałów w innych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub za

WYKONANIE ROBÓT 

odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektu organizacji 
robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót 
określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Roboty należy wykonać zgodnie ze specyfikacja techniczną, przedmiarem robót i projektem technicznym w oparciu o 
obowiązujące przepisy oraz normy wykonania i odbioru robót, między innymi: 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony – Dz. U. z dnia 21 listopada 2003 r. nr 207, poz. 
, Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881) oraz ustawa z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2004 Nr 93 poz. 888). 
Polskie normy, normy branżowe oraz inne przepisy dotyczące prowadzonych robót. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  

Instrukcje producentów materiałów i urządzeń. 

Wykonawca powinien mieć odpowiednie branżowe przygotowanie do wykonywania instalacji, umiejętność czytania 
okumentacji technicznej, posiadać odpowiedni zestaw elektronarzędzi i narzędzi specjalistycznych, przyrządy pomiarowe itp.

Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a także 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną (jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor nadzoru) poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzja Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a także w normach i 
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Sprzęt użyty w trakcie realizacji robót objętych specyfikacją powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie, 
posiadać instrukcję obsługi. Osoby obsługujące sprzęt powinny być 

odpowiednio przeszkolone. Sprzęt powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie. 

samochodem skrzyniowym, wywrotką i samochodem 

ransportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

Materiały i urządzenia należy przewozić w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych przy zachowaniu 
producentów. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 

Materiały i urządzenia w opakowaniach jednostkowych powinny być umieszczone w pojemnikach uniemożliwiających ich 
ie się oraz zabezpieczone przed oddziaływaniem gwałtownych wstrząsów i skrajnych temperatur 

W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku 

niach papierowych zaleca się używać samochodów 
zamkniętych. Do przewozu materiałów w innych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub za-

odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektu organizacji 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót 

zną, przedmiarem robót i projektem technicznym w oparciu o 

Dz. U. z dnia 21 listopada 2003 r. nr 207, poz. 
, Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881) oraz ustawa z dnia 

Wykonawca powinien mieć odpowiednie branżowe przygotowanie do wykonywania instalacji, umiejętność czytania 
okumentacji technicznej, posiadać odpowiedni zestaw elektronarzędzi i narzędzi specjalistycznych, przyrządy pomiarowe itp. 

Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a także 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną (jeśli 

odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a także w normach i 
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wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki bada
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robó
niego wyznaczonym, pod groźba wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi 
Wykonawca. 
 
Poza warunkami określonymi w założeniach roboty powinny być w
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
 
Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z instrukcjami montażu m
zgodnie z nimi przeprowadzić ich montaż i instalację.
 
Dokumentację robót stanowią: 

- Projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlane
zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę.

- Projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno

- Specyfikacji technicznej wykonania i od
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbio
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

- Dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablic
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami).

- Dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych wy
budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań kontrolnych.
- Dokumentacja powykonawcza cz

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 
1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz. 2016 z późniejszymi zmianami).

 
5.1 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę.

5.1.1 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne.

5.1.1.1 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

5.1.1.1.1 Przygotowanie terenu budowy.

Przed przystąpieniem do wykonania robót b
roboty mają być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
 
W szczególności wykonawca powinien: 

a) ogrodzić plac budowy, gdy jest to koniecz
celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może za
miejsca wykonywania robót; ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagro
ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niż 1,50 m,

b) wykonać w ogrodzeniu placu budowy od
drogowych i szynowych, zaopatrzone w urządzenia zabezpie

c) wyrównać stosownie do potrzeby teren z za
oraz zbadać, czy nie są założone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne urządzenia,

d) w razie stwierdzenia istnienia urządzeń, o których mowa w p. c), należy usunąć je lub zabezpieczyć po porozumieniu 
się z organem, do którego kompetencji należy utrzy
zainteresowaną jednostką bądź oso
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wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, pod groźba wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi 

Poza warunkami określonymi w założeniach roboty powinny być wykonane zgodnie z warunkami wynikającymi z 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny 

 

Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z instrukcjami montażu materiałów i urządzeń opracowanymi przez producentów i 
zgodnie z nimi przeprowadzić ich montaż i instalację. 

Projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie 
łowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu 

magane jest uzyskanie pozwolenia na budowę. 
Projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), sporządzoną 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

towej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz progra
użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 

Dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami).
Dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych wy
budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań kontrolnych.
Dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 

Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

8 Przygotowanie terenu pod budowę. 

1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne.

8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 

Przygotowanie terenu budowy. 

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien odpowiednio przygotować teren, na którym te 
roboty mają być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

W szczególności wykonawca powinien:  
ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego się na placu budowy lub w 

bieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać w czasie wykonywania robót osobom mającym dostęp do 
miejsca wykonywania robót; ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagro
ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niż 1,50 m, 
wykonać w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejścia lub bramy dla ruchu pieszego oraz bramy dla pojazdów 

nowych, zaopatrzone w urządzenia zabezpieczające przed samoczynnym zamykaniem się,
wyrównać stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierówności i wszelkiego rodzaju wykopów 
oraz zbadać, czy nie są założone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne urządzenia,

a urządzeń, o których mowa w p. c), należy usunąć je lub zabezpieczyć po porozumieniu 
ganem, do którego kompetencji należy utrzymanie urządzeń lub nadzór nad nimi, a ewen

zainteresowaną jednostką bądź osobą, 
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ń materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

t będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, pod groźba wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi 

ykonane zgodnie z warunkami wynikającymi z 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny 

ateriałów i urządzeń opracowanymi przez producentów i 

Projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie 
go (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu 

09.2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 
wień publicznych), sporządzoną 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
ru robót budowlanych oraz programu 

Dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
y informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami). 
Dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych wyrobów 
budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
Protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań kontrolnych. 

cji robót z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 

1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne. 

nio przygotować teren, na którym te 

cego się na placu budowy lub w 
grażać w czasie wykonywania robót osobom mającym dostęp do 

miejsca wykonywania robót; ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla 

go oraz bramy dla pojazdów 
zynnym zamykaniem się, 

sypaniem lub zabezpieczeniem nierówności i wszelkiego rodzaju wykopów 
oraz zbadać, czy nie są założone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne urządzenia, 

a urządzeń, o których mowa w p. c), należy usunąć je lub zabezpieczyć po porozumieniu 
manie urządzeń lub nadzór nad nimi, a ewentualnie i z 
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e) w razie istnienia napowietrznych przewodów prądu elektrycznego i niemożliwości ich usu
przewody we właściwy sposób umożliwiający bezpieczne wykony

f) założyć w razie potrzeby urządzenia piorunochronne w porozumieniu z właściwymi or
dzących okoliczności i potrzeby (co może wy

g) osuszyć w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewnić korzystanie z wody do robót budowlanych i do 
użytku pracowników zatrudnionych przy robotach

h) zapewnić korzystanie z prądu elektryczne
placu budowy i miejsc pracy, 

i) wznieść stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istnieją
zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń oraz przygotować miejscy do 
składowania materiałów i sprzętu zmecha

j) na budowie, której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok, urządzić d
na jadalnie, szatnię, do gotowania napojów, suszenia odzieży, umywalnie i ustępy,

k) na budowach wieloletnich urządzić dla pra
umywalnie, natryski, pomieszczenia do gotowania napojów, 

l) pomieszczenia wymienione w punktach j) i k) powinny być o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowiązującymi w 
tym zakresie przepisami dotyczącymi ogólnych warunków higieni

m) w razie gdy zachodzi potrzeba stosowania przy robotach budowlanych materiałów wy
na takie materiały wg wymagań stosowanych w zakła
przygotowanie tego rodzaju składów może być dokonane i poza placem budowy,

n) przygotować składy na materiały, które mo
przygotowane przy użyciu rozpuszczalników materiały chemicz
zgodnie z obowiązującymi w tym za

o) usuwać z placu budowy gruz, zbędne mate
wykonywanie robót. 

 
5.1.1.1.2 Wywiezienie gruzu, ziemi i materiałów z rozbiórki środkami transportowymi.

Zgodnie z Art.3, pkt. 22 Ustawy z dnia 22 kwietnia 2001 r. o odpadach, po wykonaniu prac remontowych, odbiorca staje si
jednocześnie wytwórcą odpadów powstałych przy wykonywanej działalno
korzystaniem ze środowiska (Art.279 ust. 2 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony 
Wykonawca wybrany przez Inwestora jest zobowi
Wykonawca zapewni: 

• odbiór wytworzonych odpadów własnym transportem i załadunkiem,
• prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z przyj

kart przekazania odpadu zgodnie z art.36 Ustawy z dnia 
późniejszymi zmianami), 

• przyjęcie odpowiedzialności za wykonanie czynno
transportem, rozdzieleniem, segregacj

 
Sprzęt transportowy będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.
 
Wykonanie robót: 

- Segregacja odpadów. 
- Załadowanie ziemi, gruzu i materiałów z rozbiórki na środki transportowe.
- Wywiezienie. 
- Wyładowanie materiałów z rozbiórki ze środków transportowych.

 
Katalog odpadów wraz z listą odpadów niebezpiecznych zgodnie z ustawą z dnia
112, poz. 1206 – z późniejszymi zmianami)

Kod 

17 
Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej 
(włączając glebę i ziemię z terenów zanie

17 01 
Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, 
ceramika) 

17 01 01  Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
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trznych przewodów prądu elektrycznego i niemożliwości ich usunięcia, zabezpieczyć 
przewody we właściwy sposób umożliwiający bezpieczne wykonywanie robót, 
założyć w razie potrzeby urządzenia piorunochronne w porozumieniu z właściwymi organami, stosownie 
dzących okoliczności i potrzeby (co może wystąpić również w trakcie wykonywania robót), 
osuszyć w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewnić korzystanie z wody do robót budowlanych i do 

ków zatrudnionych przy robotach, 
zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót budowlanych oraz oświetlenia 

wznieść stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące dla pracowników 
dowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń oraz przygotować miejscy do 

składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami, 
na budowie, której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok, urządzić dla pracowników wydzielone pomieszczenia 
na jadalnie, szatnię, do gotowania napojów, suszenia odzieży, umywalnie i ustępy, 
na budowach wieloletnich urządzić dla pracowników szatnie na odzież czystą i brudną, jadalnię, suszarnię odzieży, 

ki, pomieszczenia do gotowania napojów, kabiny higieny osobistej dla kobiet, ustępy,
pomieszczenia wymienione w punktach j) i k) powinny być o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowiązującymi w 
tym zakresie przepisami dotyczącymi ogólnych warunków higieniczno-sanitarnych na budowie,
w razie gdy zachodzi potrzeba stosowania przy robotach budowlanych materiałów wybuchowych, przygotować składy 

teriały wg wymagań stosowanych w zakładach przemysłowych nie podlegających pra
anie tego rodzaju składów może być dokonane i poza placem budowy, 

przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch (np. materiały pędne, rozpuszczalniki, farby, 
przygotowane przy użyciu rozpuszczalników materiały chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzie
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta, 
usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać przeszkody lub utrudniać 

ie gruzu, ziemi i materiałów z rozbiórki środkami transportowymi. 

Zgodnie z Art.3, pkt. 22 Ustawy z dnia 22 kwietnia 2001 r. o odpadach, po wykonaniu prac remontowych, odbiorca staje si
odpadów powstałych przy wykonywanej działalności i ponosić będzie wszystkie obci

rodowiska (Art.279 ust. 2 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska).
Wykonawca wybrany przez Inwestora jest zobowiązany do usunięcia powstających odpadów poza teren budowy

odbiór wytworzonych odpadów własnym transportem i załadunkiem, 
ciowej ewidencji odpadów zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów 

kart przekazania odpadu zgodnie z art.36 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. NR 62, poz. 628 

ci za wykonanie czynności związanych z gospodarowaniem odpadami, w tym: odbiorem, 
transportem, rozdzieleniem, segregacją lub unieszkodliwieniem powstałych w wyniku prac odpadów.

Sprzęt transportowy będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Załadowanie ziemi, gruzu i materiałów z rozbiórki na środki transportowe. 

Wyładowanie materiałów z rozbiórki ze środków transportowych. 

Katalog odpadów wraz z listą odpadów niebezpiecznych zgodnie z ustawą z dnia 27 września 2001 r. o odpadach (Dz. U. NR 
niejszymi zmianami) 

Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów 

Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej 
(włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) 

Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, 

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 
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nięcia, zabezpieczyć 

ganami, stosownie do zacho-

osuszyć w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewnić korzystanie z wody do robót budowlanych i do 

dowlanych oraz oświetlenia 

ce dla pracowników 
dowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń oraz przygotować miejscy do 

 
ków wydzielone pomieszczenia 

cowników szatnie na odzież czystą i brudną, jadalnię, suszarnię odzieży, 
kabiny higieny osobistej dla kobiet, ustępy, 

pomieszczenia wymienione w punktach j) i k) powinny być o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowiązującymi w 
sanitarnych na budowie, 

buchowych, przygotować składy 
dach przemysłowych nie podlegających prawu górniczemu; 

ne, rozpuszczalniki, farby, 
miejscach do tego wydzielonych, 

rzać przeszkody lub utrudniać 

Zgodnie z Art.3, pkt. 22 Ustawy z dnia 22 kwietnia 2001 r. o odpadach, po wykonaniu prac remontowych, odbiorca staje się 
dzie wszystkie obciążenia związane z 

rodowiska). 
cych odpadów poza teren budowy. 

tym katalogiem odpadów – tj. kart ewidencji i 
27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. NR 62, poz. 628 – z 

zanych z gospodarowaniem odpadami, w tym: odbiorem, 
tałych w wyniku prac odpadów. 

Sprzęt transportowy będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

27 września 2001 r. o odpadach (Dz. U. NR 

Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej 

Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, 
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17 01 02 Gruz ceglany 

17 01 03 Odpady innych materiałów cer

17 01 06* Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 
ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne

17 01 07 
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg

17 01 82 Inne niewymienione odpady

17 02 Odpady drewna, szkła i tworzy

17 02 01 Drewno 

17 02 02 Szkło 

17 02 03 Tworzywa sztuczne 

17 02 04* 
Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami 
niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

17 03 Odpady asfaltów, smół i produktów smołowy

17 03 01* Asfalt zawierający smołę

17 03 02 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01

17 03 03* Smoła i produkty smołowe

17 03 80 Odpadowa papa 

17 04 Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali

17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz

17 04 02 Aluminium 

17 04 03 Ołów 

17 04 04 Cynk 

17 04 05 Żelazo i stal 

17 04 06 Cyna 

17 04 07 Mieszaniny metali 

17 04 09* Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

17 04 10* Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne

1704 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10
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Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 

Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 
ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne 
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 
wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 

Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 

Odpady z remontów i przebudowy dróg 

Inne niewymienione odpady 

Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych 

 

Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami 
niebezpiecznymi (podkłady kolejowe) 

Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych  

Asfalt zawierający smołę 

Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01 

Smoła i produkty smołowe 

Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali 

Miedź, brąz, mosiądz 

Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 

Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne 

e inne niż wymienione w 17 04 10 
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Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 
 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami 
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5.2 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

5.2.1 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunik

autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu.

5.2.1.1 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i 

dróg. 

5.2.1.1.1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe.

Przed przystąpieniem do rozbiórek i 
wyposażenie, materiały i elementy wykończenia znajdujące się w miejscach wykonywanych robót.
Roboty demontażowe należy przeprowadzić w taki sposób, aby nie uległy uszkodzeni
nadające się do ponownego montażu. 
 
Przed przystąpieniem do robót należy odłączyć zasilanie do urządzeń i w obwodach elektrycznych objętych demontażem.
Roboty demontażowe należy przeprowadzić metodą ręczną. Ponadto n
określone w aktach prawnych związanych z robotami demontażowymi.
 
Roboty rozbiórkowe i demontażowe należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.
 
Złom, gruz i materiały pochodzące z rozbiórk
Gruz i materiały z rozbiórki oraz demontażu należy wywieźć bezzwłocznie po ich zdemontowaniu, bez ich nadmiernego 
gromadzenia na terenie prowadzonych robót.
 
Niewykorzystywanych materiałów z rozbióre
prowadzonych robót. 
 
5.2.1.1.2 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

I. Rodzaje materiałów. 
Materiałem do wykonywania Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicz
piasku, mieszanki i/lub żwiru z dodatkiem kruszywa łamanego, spełniająca wymagania niniejszej specyfikacji. Kruszywo 
łamane może pochodzić z przekruszenia ziarn żwiru lub kamieni narzutowych albo surowca skalnego.
 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.
 
II. Wymaganie dla materiałów. 

Uziemienie kruszywa. 
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona wg PN
Tablicy 1. 
 
Tablica 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa 0/31,5 mm
 

Sito kwadratowe 
[%] 
31,5 
16 
8 
4 
2 

0,5 
0,075 

 
Kruszywo powinno spełniać wymagania podane w Tablicy 2.
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9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 

8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 

autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu. 

9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i 

Roboty rozbiórkowe i demontażowe. 

zbiórek i demontażu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem (ewentualnie przenieść) 
wyposażenie, materiały i elementy wykończenia znajdujące się w miejscach wykonywanych robót. 
Roboty demontażowe należy przeprowadzić w taki sposób, aby nie uległy uszkodzeniu elementy i materiały pozostające oraz 

Przed przystąpieniem do robót należy odłączyć zasilanie do urządzeń i w obwodach elektrycznych objętych demontażem.
Roboty demontażowe należy przeprowadzić metodą ręczną. Ponadto należy stosować zapisy „Informacji BIOZ” oraz wytyczne 
określone w aktach prawnych związanych z robotami demontażowymi. 

Roboty rozbiórkowe i demontażowe należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. 

Złom, gruz i materiały pochodzące z rozbiórki oraz demontażu należy przed wywiezieniem posegregować.
Gruz i materiały z rozbiórki oraz demontażu należy wywieźć bezzwłocznie po ich zdemontowaniu, bez ich nadmiernego 
gromadzenia na terenie prowadzonych robót. 

Niewykorzystywanych materiałów z rozbiórek, demontażów i gruzu nie wolno nadmiernego gromadzić na terenie 

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie. 

Materiałem do wykonywania Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie powinno być mieszanką 
piasku, mieszanki i/lub żwiru z dodatkiem kruszywa łamanego, spełniająca wymagania niniejszej specyfikacji. Kruszywo 
łamane może pochodzić z przekruszenia ziarn żwiru lub kamieni narzutowych albo surowca skalnego.

o być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona wg PN-91/B-06714/15 powinna leżeć pomiędzy krzywymi granicznymi podanymi w 

rzywe graniczne uziarnienia kruszywa 0/31,5 mm 

Przechodzi przez sito 
[%] 
100 

70 - 93 
50 - 74 
37 - 58 
26 - 42 
14 - 24 
3 - 10 

Kruszywo powinno spełniać wymagania podane w Tablicy 2. 
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9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

acyjnych i elektroenergetycznych, 

9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i 

demontażu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem (ewentualnie przenieść) 
 

u elementy i materiały pozostające oraz 

Przed przystąpieniem do robót należy odłączyć zasilanie do urządzeń i w obwodach elektrycznych objętych demontażem. 
ależy stosować zapisy „Informacji BIOZ” oraz wytyczne 

 

i oraz demontażu należy przed wywiezieniem posegregować. 
Gruz i materiały z rozbiórki oraz demontażu należy wywieźć bezzwłocznie po ich zdemontowaniu, bez ich nadmiernego 

k, demontażów i gruzu nie wolno nadmiernego gromadzić na terenie 

nie powinno być mieszanką 
piasku, mieszanki i/lub żwiru z dodatkiem kruszywa łamanego, spełniająca wymagania niniejszej specyfikacji. Kruszywo 
łamane może pochodzić z przekruszenia ziarn żwiru lub kamieni narzutowych albo surowca skalnego. 

06714/15 powinna leżeć pomiędzy krzywymi granicznymi podanymi w 
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Tablica 2. Wymagania w stosunku do kruszywa
 

Lp. 

1 Zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm, nie więcej niż, %
2 Zawartość nadziarna, %, nie więcej niż
3 Zawartość ziaren nieforemnych, %, nie więcej niż
4 Zawartość ziaren zanieczyszczeń organicznych, %, nie więcej niż 

5 
Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą I lub II 
wg PN-B-04481: 1988 

6 
Ścieralność w bębnie Los Angeles
   a) Ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż
   b) Ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby obrotów, nie więcej niż

7 Nasiąkliwość, %, nie więcej niż
8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamrażania, %, nie więcej niż
9 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO

10 
Wskaźnik nośności Wnoś mieszanki kruszywa nie mniejszy niż 
- przy zagęszczeniu Is > 1,03 

 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej 
krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 warstwy 
układanej jednorazowo. 
 
Woda. 
Do zwilżania kruszywa należy stosować wodę czystą w ilości zapewniającej właściwe zagęszczenie kruszywa wg PN
32250: 1988. 
 
III. Źródła poboru materiałów. 
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 
Nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wyniki badań 
laboratoryjnych łącznie z projektowaną krzywą uziarnienia.
 
IV. Sprzęt do wykonania podbudowy.
Do wykonania podbudów z kruszyw naturalnych stabilizowanych mechanicznie należy stosować:

a. mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone w urzą
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,

b. równiarki, 
c. walce ogumione, walce stalowe gładkie wibracyjne lub statyczne. W miejscach trudno dostępnych powinny być 

stosowane zagęszczarki płytowe, ubijarki mec
 
Cały sprzęt powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
 
V. Transport. 

Kruszywo należy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
 
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
 
VI. Przygotowanie podłoża. 

Jeżeli podłoże ulepszone, wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny być one usunięte
Inspektora Nadzoru. 
 
Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową lub wg 
Zaleceń Inspektora Nadzoru, z tolerancjami określonymi w niniejszej Specyfikacji. Paliki lu
rzędach równoległych do osi drogi; lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palików lub 
szpilek powinno umożliwić naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót.
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w stosunku do kruszywa 

Wyszczególnienie właściwości 

Zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm, nie więcej niż, % 
Zawartość nadziarna, %, nie więcej niż 
Zawartość ziaren nieforemnych, %, nie więcej niż 

zanieczyszczeń organicznych, %, nie więcej niż  
Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą I lub II  

Ścieralność w bębnie Los Angeles 
a) Ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż 

Ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby obrotów, nie więcej niż 
Nasiąkliwość, %, nie więcej niż 
Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamrażania, %, nie więcej niż 
Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, %, nie więcej 

mieszanki kruszywa nie mniejszy niż -  

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej 
a sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 warstwy 

Do zwilżania kruszywa należy stosować wodę czystą w ilości zapewniającej właściwe zagęszczenie kruszywa wg PN

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 
Nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wyniki badań 

boratoryjnych łącznie z projektowaną krzywą uziarnienia. 

Sprzęt do wykonania podbudowy. 
Do wykonania podbudów z kruszyw naturalnych stabilizowanych mechanicznie należy stosować: 

mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone w urządzenia dozujące wodę, zapewniające 
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 

walce ogumione, walce stalowe gładkie wibracyjne lub statyczne. W miejscach trudno dostępnych powinny być 
stosowane zagęszczarki płytowe, ubijarki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

Cały sprzęt powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Kruszywo należy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
riałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

Jeżeli podłoże ulepszone, wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny być one usunięte według zasad akceptowanych przez 

Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową lub wg 
Zaleceń Inspektora Nadzoru, z tolerancjami określonymi w niniejszej Specyfikacji. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w 
rzędach równoległych do osi drogi; lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palików lub 
szpilek powinno umożliwić naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót. 
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Wymagania 
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej 
a sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 warstwy 

Do zwilżania kruszywa należy stosować wodę czystą w ilości zapewniającej właściwe zagęszczenie kruszywa wg PN-B-

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 
Nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wyniki badań 

dzenia dozujące wodę, zapewniające 

walce ogumione, walce stalowe gładkie wibracyjne lub statyczne. W miejscach trudno dostępnych powinny być 

Kruszywo należy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 

Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 

według zasad akceptowanych przez 

Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową lub wg 
b szpilki powinny być ustawione w 

rzędach równoległych do osi drogi; lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palików lub 
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VII. Wytwarzanie mieszanki kruszywa.

Mieszankę kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowaną krzywą uziarnienia i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w 
mieszarkach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia 
jednorodności materiału nie dopuszcza się do wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze.
 
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałający 
segregacji i nadmiernemu wysychaniu. 
 
VIII. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki.

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana warstwami o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po 
zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość warstwy nie może przekraczać 10 cm po z
podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Kruszywo w miejscach, w których widoczna jest jego segregacja, powinno być przed zagęszczeniem zastąpione materiałem o 
odpowiednich właściwościach. Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej 
zagęszczenia przez wałowanie. Wałowanie powinno postępować stopniowo od dolnej do górnej krawędzi podbudowy. 
Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia 
warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla 
walców podbudowa powinna być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podbudowy nie mniejszego od 1,03 wg normalnej próby Proctora, 
zgodnie z PN-88B-04481 (metoda II). Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa
określonej według normalnej próby Proctora zgodnie z PN
nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność materiału jest niższa od 
optymalnej, materiał powinien być zwilżony wodą i równomiernie wymieszany. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki 
kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10 % jej wartości, mieszankę należy osuszyć.
 
Minimalny moduł odkształcenia przy użyciu płyty o średnicy 30 c
 
IX. Utrzymanie podbudowy. 

Podbudowa po wykonaniu, powinna być utrzymana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą 
Inspektora Nadzoru, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszko
podbudowy spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża 
Wykonawcę robót. 
 
X. Kontrola jakości robót. 

Badania przed przystąpieniem do robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać ba
Nadzoru. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w tablicach 1 i 2.
 
Badania w czasie robót. 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podano w tablicy 3.
 
Tablica 3. Częstotliwość badań kontrolnych w czasie budowy warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego 
mechanicznie 
 

Lp. Wyszczególnienie badań

1 Uziarnienie kruszywa  
2 Wilgotność kruszywa 
3 Zagęszczenie warstwy 

4 
Badanie właściwości kruszywa 
wg tabeli 2 pkt 2.3.1. 
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anki kruszywa. 

Mieszankę kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowaną krzywą uziarnienia i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w 
mieszarkach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia 

ości materiału nie dopuszcza się do wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałający 
 

Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki. 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana warstwami o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po 
zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość warstwy nie może przekraczać 10 cm po z
podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Kruszywo w miejscach, w których widoczna jest jego segregacja, powinno być przed zagęszczeniem zastąpione materiałem o 

wiednich właściwościach. Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej 
zagęszczenia przez wałowanie. Wałowanie powinno postępować stopniowo od dolnej do górnej krawędzi podbudowy. 
Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównane przez spulchnienie 
warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla 
walców podbudowa powinna być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi lub ubijakami mechanicznymi. Zagęszczenie należy 
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podbudowy nie mniejszego od 1,03 wg normalnej próby Proctora, 

04481 (metoda II). Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa
określonej według normalnej próby Proctora zgodnie z PN-88B-04481 (metoda II). Jeżeli materiał został nadmiernie 
nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność materiału jest niższa od 

ymalnej, materiał powinien być zwilżony wodą i równomiernie wymieszany. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki 
kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10 % jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 

Minimalny moduł odkształcenia przy użyciu płyty o średnicy 30 cm, E2 = 200 MPa. 

Podbudowa po wykonaniu, powinna być utrzymana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą 
Inspektora Nadzoru, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszko
podbudowy spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża 

Badania przed przystąpieniem do robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi 
Nadzoru. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w tablicach 1 i 2. 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podano w tablicy 3. 

iwość badań kontrolnych w czasie budowy warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego 

Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań

Minimalna liczba badań (próbek) 
na dziennej działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy 

jedną badaną próbkę
2 
2 
2 

Badanie właściwości kruszywa  dla każdej partii kruszywa  
i przy każdej zmianie kruszywa 
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Mieszankę kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowaną krzywą uziarnienia i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w 
mieszarkach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia 

ości materiału nie dopuszcza się do wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. 

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałający 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana warstwami o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po 
zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość warstwy nie może przekraczać 10 cm po zagęszczeniu. Warstwa 
podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Kruszywo w miejscach, w których widoczna jest jego segregacja, powinno być przed zagęszczeniem zastąpione materiałem o 

wiednich właściwościach. Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej 
zagęszczenia przez wałowanie. Wałowanie powinno postępować stopniowo od dolnej do górnej krawędzi podbudowy. 

powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównane przez spulchnienie 
warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla 

lub ubijakami mechanicznymi. Zagęszczenie należy 
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podbudowy nie mniejszego od 1,03 wg normalnej próby Proctora, 

04481 (metoda II). Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, 
04481 (metoda II). Jeżeli materiał został nadmiernie 

nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność materiału jest niższa od 
ymalnej, materiał powinien być zwilżony wodą i równomiernie wymieszany. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki 

Podbudowa po wykonaniu, powinna być utrzymana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą 
Inspektora Nadzoru, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia 
podbudowy spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża 

dania kruszyw i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi 

iwość badań kontrolnych w czasie budowy warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego 

Częstotliwość badań 
Maksymalna powierzchnia 

podbudowy przypadająca na 
jedną badaną próbkę 

100m2 
100m2 
100m2 
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Uziarnienie mieszanki kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie II. Próbki należy pobierać w sposób 
losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Warunki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inspektorowi 
Nadzoru. 
 
Wilgotność mieszanki kruszywa powinna odpowiadać wilgotności optymalnej określonej wg normalnej próby Proctora, wg PN
88B-04481 (metoda II) z tolerancją +10 %, 
 
Zagęszczenie warstwy powinno odbywać się aż do os
próby Proctora, wg PN-88B-04481 (metoda II).
 
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzić wg BN
ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN
64/8931-02 i nie rzadziej niż raz na 200 m
 
Badania pełne kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w punk
pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inspektora Nadzoru.
 
Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy.
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w 

Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów

1 Szerokość podbudowy  

2 Równość podłużna 

3 Równość poprzeczna  
4 Spadki poprzeczne  
5 Rzędne wysokościowe 
6 Ukształtowanie osi w planie *) 

7 Grubość podbudowy  

 
Szerokość podbudowy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i 
Dokumentacji Projektowej. 
 
Równość podbudowy: 

- Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4
- Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4
- Nierówności podbudowy zasadniczej nie mogą przekraczać 

 
Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją 
 
Krawędzie podbudowy w planie nie mogą być przesunięte o więcej niż 5 cm.
 
Grubość podbudowy zasadniczej nie może się różnić od grubości projektowej o więcej niż ±10%.
 
XI. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.

Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy.
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie X 
powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie 
zagęszczone. 
 
Dodanie nowego materiału bez sprawdzenia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
 

  

TOOR Usługi w budownictwie 
495 Warszawa ul. Wojciechowskiego 36 m 23B 

enie mieszanki kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie II. Próbki należy pobierać w sposób 
losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Warunki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inspektorowi 

anki kruszywa powinna odpowiadać wilgotności optymalnej określonej wg normalnej próby Proctora, wg PN
04481 (metoda II) z tolerancją +10 %, - 20 %. Wilgotność kruszywa należy badać wg PN-77/B-

Zagęszczenie warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,03 wg normalnej 
04481 (metoda II). 

Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzić wg BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe 
te kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN

02 i nie rzadziej niż raz na 200 m2, lub wg zaleceń Inspektora Nadzoru. 

Badania pełne kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w punkcie II. Próbki do badań 
pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inspektora Nadzoru.

Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy. 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w tabl. 4.

Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów

1 razy na 20 m 
na każdym pasie chodnika 

co 20 m łatą 
1 razy na 20 m 
1 razy na 20 m 

co 10m w osi chodnika
 co 10 m 

Podczas budowy: w 3-ch pkt na każdej dzia
niż raz na 20 m2. pkt.,

Szerokość podbudowy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i - 5cm w stosunku do 

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności podbudowy zasadniczej nie mogą przekraczać - 10 mm. 

Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0,5 %.

Krawędzie podbudowy w planie nie mogą być przesunięte o więcej niż 5 cm. 

Grubość podbudowy zasadniczej nie może się różnić od grubości projektowej o więcej niż ±10%. 

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy. 

cechy geometryczne podbudowy. 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie X 
powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie 

Dodanie nowego materiału bez sprawdzenia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
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enie mieszanki kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie II. Próbki należy pobierać w sposób 
losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Warunki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inspektorowi 

anki kruszywa powinna odpowiadać wilgotności optymalnej określonej wg normalnej próby Proctora, wg PN-
-06714/17. 

iągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,03 wg normalnej 

12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe 
te kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-

cie II. Próbki do badań 
pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inspektora Nadzoru. 

tabl. 4. 

Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 

Minimalna częstotliwość pomiarów 

 
pasie chodnika - 

 
 

co 10m w osi chodnika 

ch pkt na każdej działce, lecz nie rzadziej 
. pkt., 

5cm w stosunku do 

68/8931-04. 

± 0,5 %. 

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie X 
powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie 
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Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm nie zapewnia podparcia warstwom 
wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na w
do polowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie.
 
Niewłaściwa grubość podbudowy. 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawc
powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inspektora 
Nadzoru, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponownie zagęs
 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, 
według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
 
Niewłaściwa nośność podbudowy 
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymag
wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora Nadzoru.
 
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy wynikło z 
niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę.
 
5.2.1.1.3 Obrzeża betonowe z wykonaniem ław

I. Materiały stosowane przy ustawianiu obrzeży.

Obrzeża betonowe. 
Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm, powinny być wykonane z betonu klasy B
BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04. 
 
Każda dostarczona partia obrzeży betonowych na budowę powinna posiadać atest producenta.
 
Beton użyty do elementów prefabrykowanych powinien charakteryzować się nasiąkliwością < 4% oraz mrozoodpornością i 
wodoszczelnością zgodnie z normą PN-
 
Obrzeża należy składować w pozycji wbudowania.
 
Składowanie obrzeży powinno być zorganizowane w sposób chroniący materiał przed jego uszkodzeniem mechanicznym i 
przed wpływem ewentualnych, szkodliwych czynników zewnętrznych na bet
 
Cement. 
Cement użyty na zaprawę cementową do spoinowania powinien odpowiadać wymaganiom normy PN
Przechowywanie cementu wg BN-88/6731
 
Piasek. 
Piasek do zaprawy powinien spełniać wymagania normy PN
 
Woda. 
Woda nie powinna pochodzić ze źródeł budzących wątpliwości i powinna odpowiadać wymaganiom normy PN
 
II. Sprzęt przy ustawianiu obrzeży.

Roboty związane z ustawianiem obrzeży betonowych należy wykonywać ręcznie.

III. Transport. 

Obrzeża powinny być transportowane w pozycji pionowej (wbudowania), z nachyleniem w kierunku jazdy. Ponadto należy je 
transportować w sposób chroniący przed uszkodzeniem mechanicznym.
 
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
 
IV. Roboty przygotowawcze. 
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Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm nie zapewnia podparcia warstwom 
wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość, 
do polowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę podbudowy. Powierzchnie 
powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inspektora 
Nadzoru, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponownie zagęs

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, 
według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia 
wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora Nadzoru. 

Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy wynikło z 
nania robót przez Wykonawcę. 

z wykonaniem ław. 

Materiały stosowane przy ustawianiu obrzeży. 

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm, powinny być wykonane z betonu klasy B-30 i spełniać warunki zawarte w normach
 

Każda dostarczona partia obrzeży betonowych na budowę powinna posiadać atest producenta. 

Beton użyty do elementów prefabrykowanych powinien charakteryzować się nasiąkliwością < 4% oraz mrozoodpornością i 
-75B-06250. 

Obrzeża należy składować w pozycji wbudowania. 

Składowanie obrzeży powinno być zorganizowane w sposób chroniący materiał przed jego uszkodzeniem mechanicznym i 
przed wpływem ewentualnych, szkodliwych czynników zewnętrznych na beton. 

Cement użyty na zaprawę cementową do spoinowania powinien odpowiadać wymaganiom normy PN
88/6731-08. 

Piasek do zaprawy powinien spełniać wymagania normy PN-79B-06711. 

ochodzić ze źródeł budzących wątpliwości i powinna odpowiadać wymaganiom normy PN

Sprzęt przy ustawianiu obrzeży. 

Roboty związane z ustawianiem obrzeży betonowych należy wykonywać ręcznie. 

w pozycji pionowej (wbudowania), z nachyleniem w kierunku jazdy. Ponadto należy je 
transportować w sposób chroniący przed uszkodzeniem mechanicznym. 

Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
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Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm nie zapewnia podparcia warstwom 
łasny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość, 

a wykona naprawę podbudowy. Powierzchnie 
powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inspektora 
Nadzoru, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponownie zagęszczenie. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, 

anej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia 

Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy wynikło z 

30 i spełniać warunki zawarte w normach 

Beton użyty do elementów prefabrykowanych powinien charakteryzować się nasiąkliwością < 4% oraz mrozoodpornością i 

Składowanie obrzeży powinno być zorganizowane w sposób chroniący materiał przed jego uszkodzeniem mechanicznym i 

Cement użyty na zaprawę cementową do spoinowania powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-30000.  

ochodzić ze źródeł budzących wątpliwości i powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. 

w pozycji pionowej (wbudowania), z nachyleniem w kierunku jazdy. Ponadto należy je 

Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 
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Przed przystąpieniem do wykonania obrzeża należy wytyczyć linię obrzeża ustawianego w pozycji pionowej zgodnie z 
zakresem podanym Dokumentacji Technicznej.
 
V. Wykop pod ławę. 

Wykop pod ławę należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projekt
 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu konstrukcji 
szalunku dla ław z oporem. Wskaźnik zagęszczenia dna wykopu pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97.
 
VI. Wykonanie ławy. 

Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielany w szalowaniu powinien być wyrównywany warstwami. 
Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN
wypełnione bitumiczną masą zalewową odpowiadającą wymaganiom BN
na płask można wykonywać w szalowaniu lub bez szalowania po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.
 
V. Ustawienie obrzeży betonowych.

Na wykonanej ławie betonowej ustawia 
zewnętrzną ścianę obrzeży gruntem i ubijając go. Szerokość spoin między obrzeżami nie powinna przekraczać 1 cm. Przed 
zalaniem zaprawą należy je oczyścić i zmyć wodą.
 
Spoiny muszą być pielęgnowane. 
 
VI. Kontrola jakości robót. 

Ocena prefabrykatów. 
Ocenę prefabrykatów przeznaczonych do wbudowania zgodnie z punktem I należy wykonać jednorazowo dla każdego miejsca 
wbudowania. 
 
Sprawdzenie przygotowania podłoża.
Sprawdzenie wykonanych pod obrzeże wykopów polega na ocenie:

- Wskaźnika zagęszczenia gruntu w dnie wykopu, z tolerancją ± 2% w stosunku do wymaganego
- Szerokości dna wykopu, z tolerancją ± 1cm.

 
Sprawdzenie wykonania ław. 
Sprawdzeniu podlega: 

- Zgodność przekroju poprzecznego górne
- Wysokość (grubość) ław z tolerancją ± 10% wysokości projektowanej.
- Szerokość górnej powierzchni ław z tolerancją ±20% szerokości projektowanej.
- Równość górnej powierzchni ławy.
- Tolerancja prześwitu ≤1cm, przy przy

Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku 
 
Sprawdzenie ustawienia obrzeży. 
Sprawdzaniu podlega: 

- Odchylenie linii obrzeży w planie 
- Odchylenie niwelety - max. ± 1 cm (na każde 100m).
- Równość górnej powierzchni obrzeży 
- Dokładność wypełnienia spoin wymagane wypełnienie całkowite (na każde 10 m).

 
5.2.1.1.4 Chodniki z kostki betonowej.

I. Materiały stosowane do wykonania chodników.

Kostka betonowa. 
Wibroprasowana betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom norm BN
PN-88/B-06250, PN-84/B-04111 i normy niemieckiej DIN 
mrozu, nasiąkliwości, ścieralności i wytrzymałości na ściskanie. Powinna być gatunku I.
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Przed przystąpieniem do wykonania obrzeża należy wytyczyć linię obrzeża ustawianego w pozycji pionowej zgodnie z 
zakresem podanym Dokumentacji Technicznej. 

Wykop pod ławę należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową i normą PN-68/B-06050. 

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu konstrukcji 
szalunku dla ław z oporem. Wskaźnik zagęszczenia dna wykopu pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97.

Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielany w szalowaniu powinien być wyrównywany warstwami. 
Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251, stosując co 50m szczeliny dylatacyjne 

są zalewową odpowiadającą wymaganiom BN-74/6771 /04. Ławy zwykłe dla obrzeży ustawianych 
na płask można wykonywać w szalowaniu lub bez szalowania po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Ustawienie obrzeży betonowych. 

Na wykonanej ławie betonowej ustawia się obrzeża o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej o grub. 5 cm, obsypując 
zewnętrzną ścianę obrzeży gruntem i ubijając go. Szerokość spoin między obrzeżami nie powinna przekraczać 1 cm. Przed 
zalaniem zaprawą należy je oczyścić i zmyć wodą. 

Ocenę prefabrykatów przeznaczonych do wbudowania zgodnie z punktem I należy wykonać jednorazowo dla każdego miejsca 

Sprawdzenie przygotowania podłoża. 
pod obrzeże wykopów polega na ocenie: 

Wskaźnika zagęszczenia gruntu w dnie wykopu, z tolerancją ± 2% w stosunku do wymaganego
Szerokości dna wykopu, z tolerancją ± 1cm. 

Zgodność przekroju poprzecznego górnej powierzchni ław z dokumentacją – dopuszczalna tolerancja ± 1 cm.
Wysokość (grubość) ław z tolerancją ± 10% wysokości projektowanej. 
Szerokość górnej powierzchni ław z tolerancją ±20% szerokości projektowanej. 
Równość górnej powierzchni ławy. 

≤1cm, przy przyłożeniu łaty 3-metrowej. 
Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku - z tolerancją ± 2cm na 100m wykonanej ławy. 

Odchylenie linii obrzeży w planie - max. odchylenie może wynieść 1 cm (na każde 100m). 
max. ± 1 cm (na każde 100m). 

Równość górnej powierzchni obrzeży - tolerancja prześwitu pod tatą 3-metrową ≤ 1cm (na ka
Dokładność wypełnienia spoin wymagane wypełnienie całkowite (na każde 10 m). 

Chodniki z kostki betonowej. 

Materiały stosowane do wykonania chodników. 

Wibroprasowana betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom norm BN-80/6775-03/01, BN
04111 i normy niemieckiej DIN 18501, w zakresie wyglądu zewnętrznego, odporności na działanie 

mrozu, nasiąkliwości, ścieralności i wytrzymałości na ściskanie. Powinna być gatunku I. 
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Przed przystąpieniem do wykonania obrzeża należy wytyczyć linię obrzeża ustawianego w pozycji pionowej zgodnie z 

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu konstrukcji 
szalunku dla ław z oporem. Wskaźnik zagęszczenia dna wykopu pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97. 

Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielany w szalowaniu powinien być wyrównywany warstwami. 
06251, stosując co 50m szczeliny dylatacyjne 

74/6771 /04. Ławy zwykłe dla obrzeży ustawianych 
na płask można wykonywać w szalowaniu lub bez szalowania po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. 

na podsypce piaskowej o grub. 5 cm, obsypując 
zewnętrzną ścianę obrzeży gruntem i ubijając go. Szerokość spoin między obrzeżami nie powinna przekraczać 1 cm. Przed 

Ocenę prefabrykatów przeznaczonych do wbudowania zgodnie z punktem I należy wykonać jednorazowo dla każdego miejsca 

Wskaźnika zagęszczenia gruntu w dnie wykopu, z tolerancją ± 2% w stosunku do wymaganego 

dopuszczalna tolerancja ± 1 cm. 

≤ 1cm (na każde 100m). 

03/01, BN-80/6775-03/02, 
18501, w zakresie wyglądu zewnętrznego, odporności na działanie 
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Powinna ona spełniać następujące wymagania:
- wytrzymałość - min. 60 MPa (po 28 dniach),
- nasiąkliwość - poniżej < 4 %, 
- ścieralność na tarczy Boehmego < 4 mm,

 
Szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne są niedopuszczalne, kostki muszą być bez 
uszkodzeń. 
 
Przed zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni prze
wstępnie zaakceptowanych kształtów i kolorów kostek wyłącznie na podsypce z kruszywa naturalnego.
 
Niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki, dostarczone w tej samej partii materiału.
 
Obrzeża betonowe. 
Obrzeża stosowane do obramowania nawierzchni powinny odpowiadać wymaganiom norm BN
03/04. 
 
Cement. 
Cement stosowany do podsypki - marki "35", odpowiadający wymaganiom PN
powinny odpowiadać wymaganiom BN-88/6731
 
Piasek. 
Kruszywo (piasek) na podsypkę i do wypełniania spoin powinno spełniać wymagania normy PN
stosuje się mieszankę kruszywa naturalnego o frakcji 0 ÷ 8 mm, a do zaprawy cementowo
 
Zawartość pyłów w kruszywie nie może przekraczać 3%.
 
Pozostałe badania i wymagania wg PN-
 
Woda. 
Woda nie powinna pochodzić ze źródeł budzących wątpliwości, powinna być "odmiany 1" zgodnie z wymaganiami normy PN
88/B-32250, nie powinna wydzielać zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierać zawiesiny.

II. Sprzęt do wykonania chodników.
Do wykonania nawierzchni należy używać:
a. betoniarki do wytwarzania zapraw i przygotowania podsypki cementowo
b. wibratory płytowe do ubijania kostki 

uniemożliwiającą uszkodzenie kostki.
 

Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.
 
III. Transport. 
Wysokość składowania (stosu) kostki nie może przekraczać 1 m. Kostkę betonową można transportować tylko na paletach.
 
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
 
IV. Ogólne zasady wykonywania robót.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Na
będzie wykonywana nawierzchnia kostkowa.
 
V. Układanie nawierzchni z kostki betonowej.
Kolor i kształt kostki Wykonawca uzgodni zgodnie z punktem I niniejszej Specyfikacji Tec
Sposób zróżnicowania kolorów należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru.
 
Kostkę układa się na podsypce uprzednio wykonanej w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły 2 ÷ 3 mm. 
Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelet
ulega zagęszczeniu. 
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Powinna ona spełniać następujące wymagania: 
min. 60 MPa (po 28 dniach), 

ścieralność na tarczy Boehmego < 4 mm, 

Szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne są niedopuszczalne, kostki muszą być bez 

Przed zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni przez Kierownika Projektu. Wykonawca ułoży po 1 m
wstępnie zaakceptowanych kształtów i kolorów kostek wyłącznie na podsypce z kruszywa naturalnego.

Niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki, dostarczone w tej samej partii materiału.

Obrzeża stosowane do obramowania nawierzchni powinny odpowiadać wymaganiom norm BN-80/6775

marki "35", odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 a jego transport i przechowywanie 
88/6731-08. 

Kruszywo (piasek) na podsypkę i do wypełniania spoin powinno spełniać wymagania normy PN-86/B
stosuje się mieszankę kruszywa naturalnego o frakcji 0 ÷ 8 mm, a do zaprawy cementowo-piaskowej 

Zawartość pyłów w kruszywie nie może przekraczać 3%. 

-86B-06712. 

Woda nie powinna pochodzić ze źródeł budzących wątpliwości, powinna być "odmiany 1" zgodnie z wymaganiami normy PN
nie powinna wydzielać zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierać zawiesiny. 

Sprzęt do wykonania chodników. 
Do wykonania nawierzchni należy używać: 

betoniarki do wytwarzania zapraw i przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
ania kostki - po pierwszym ubiciu ubijakami ręcznymi lub mechanicznymi z częścią roboczą 

uniemożliwiającą uszkodzenie kostki. 

Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 

ki nie może przekraczać 1 m. Kostkę betonową można transportować tylko na paletach.

Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

Ogólne zasady wykonywania robót. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich 
będzie wykonywana nawierzchnia kostkowa. 

Układanie nawierzchni z kostki betonowej. 
Kolor i kształt kostki Wykonawca uzgodni zgodnie z punktem I niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
Sposób zróżnicowania kolorów należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. 

Kostkę układa się na podsypce uprzednio wykonanej w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły 2 ÷ 3 mm. 
Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka 
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Szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne są niedopuszczalne, kostki muszą być bez 

z Kierownika Projektu. Wykonawca ułoży po 1 m2 
wstępnie zaakceptowanych kształtów i kolorów kostek wyłącznie na podsypce z kruszywa naturalnego. 

Niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki, dostarczone w tej samej partii materiału. 

80/6775-03/01 i BN-80/6775-

19701 a jego transport i przechowywanie 

86/B-06712. Na podsypkę 
piaskowej o frakcji 0 ÷ 4 mm. 

Woda nie powinna pochodzić ze źródeł budzących wątpliwości, powinna być "odmiany 1" zgodnie z wymaganiami normy PN- 

po pierwszym ubiciu ubijakami ręcznymi lub mechanicznymi z częścią roboczą 

ki nie może przekraczać 1 m. Kostkę betonową można transportować tylko na paletach. 

Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 

dzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich 

 

Kostkę układa się na podsypce uprzednio wykonanej w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły 2 ÷ 3 mm. 
y nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka 
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Po ułożeniu kostki szczeliny należy wypełnić piaskiem (lub innym materiałem zaaprobowanym przez Inspektora Nadzoru) a 
następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyc
nawierzchni. 
 
Do ubijania wykonanej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla 
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
 
Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym 
kształtek. 
 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.
 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny mate
 
Nawierzchnię należy układać, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa niż +5
chronić zgodnie z PN-63/B-06251. 
 
Kostki pęknięte powinny być wymienione na całe. Szerokość
partiach łuku - 4 mm. 
 
VI. Ocena jakości robót i cech geometrycznych nawierzchni chodnika.
Kontrola powinna dotyczyć prawidłowości wykonywania poszczególnych elementów, zgodności wykonywanych robót z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. Sprawdzenie powinno się odbywać zarówno w trakcie wykonywania 
robót, jak i po ich zakończeniu. 
 
W zależności od ocenianych cech i asortymentów sprawdzenia dokonuje się wizualnie przez pomiar lub badanie.
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wykona badania wszystkich materiałów zgodnie z niniejszą Specyfikacją 
Techniczną. 
 
Należy sprawdzić: 

• Cechy geometryczne nawierzchni:
- nierówności podłużne nie powinny przekraczać 1,0 cm,
- spadki poprzeczne powinny być z

charakterystycznych niwelety, 
- rzędne nawierzchni - różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i projektowanymi nie powinny przekraczać +1 

cm i - 2 cm, pomiar w punktach charakterys
- ukształtowanie osi - przesunięcie osi w planie nie może przekraczać ± 2 cm, pomiar w punktach charakterystycznych 

niwelety, 
- szerokość nawierzchni - tolerancja wynosi ± 2cm, pomiar w punktach charakterystycznych;

• Podsypkę - grubość podsypki sprawdza się w 10 losowo wybranych punktach, tolerancja ±1,5 cm.
• Prawidłowość ułożenia kostki: 

- pomiar szerokości oraz powiązania spoin,
- sprawdzenie rodzaju i gatunku kostki,
- kontrola prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych,

• Prawidłowość ubicia kostki - osiadanie kostek nie powinno być dostrzegane po swobodnym jednokrotnym opuszczeniu 
ubijaka o masie 25 kg z wysokości 15 cm na poszczególne kostki.

• Prawidłowość wypełnienia spoin 
wypełnienia zaprawą oraz sprawdzenie przyczepności zaprawy do kostki w trzech losowo wybranych miejscach.

• Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni 
0,1 m2; sprawdzenie jakości pod

• Sprawdzenie wiązania kostki - wyrywkowo w kilku miejscach poprzez oględziny nawierzchni.
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Po ułożeniu kostki szczeliny należy wypełnić piaskiem (lub innym materiałem zaaprobowanym przez Inspektora Nadzoru) a 
następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 

Do ubijania wykonanej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla 
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. 

e należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym 

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię.

Nawierzchnię należy układać, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa niż +5o C. Świeżo wykonaną nawierzchnię należy 

Kostki pęknięte powinny być wymienione na całe. Szerokość spoin nie powinna przekraczać 2 mm, a na zewnętrznych 

Ocena jakości robót i cech geometrycznych nawierzchni chodnika. 
Kontrola powinna dotyczyć prawidłowości wykonywania poszczególnych elementów, zgodności wykonywanych robót z 

okumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. Sprawdzenie powinno się odbywać zarówno w trakcie wykonywania 

W zależności od ocenianych cech i asortymentów sprawdzenia dokonuje się wizualnie przez pomiar lub badanie.

rzed przystąpieniem do robót Wykonawca wykona badania wszystkich materiałów zgodnie z niniejszą Specyfikacją 

Cechy geometryczne nawierzchni: 
nierówności podłużne nie powinny przekraczać 1,0 cm, 
spadki poprzeczne powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0,5%, pomiar w punktach 

różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i projektowanymi nie powinny przekraczać +1 
2 cm, pomiar w punktach charakterystycznych niwelety, 

przesunięcie osi w planie nie może przekraczać ± 2 cm, pomiar w punktach charakterystycznych 

tolerancja wynosi ± 2cm, pomiar w punktach charakterystycznych; 
ki sprawdza się w 10 losowo wybranych punktach, tolerancja ±1,5 cm.

pomiar szerokości oraz powiązania spoin, 
sprawdzenie rodzaju i gatunku kostki, 
kontrola prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, 

osiadanie kostek nie powinno być dostrzegane po swobodnym jednokrotnym opuszczeniu 
ubijaka o masie 25 kg z wysokości 15 cm na poszczególne kostki. 
Prawidłowość wypełnienia spoin - poprzez wykruszenie zaprawy na długości około 10 cm i zmierzenie głęb
wypełnienia zaprawą oraz sprawdzenie przyczepności zaprawy do kostki w trzech losowo wybranych miejscach.
Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni - w losowo obranym miejscu i po rozebraniu nawierzchni na powierzchni około 

; sprawdzenie jakości podsypki na podstawie analizy sitowej. 
wyrywkowo w kilku miejscach poprzez oględziny nawierzchni.
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Po ułożeniu kostki szczeliny należy wypełnić piaskiem (lub innym materiałem zaaprobowanym przez Inspektora Nadzoru) a 
iu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 

Do ubijania wykonanej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla 

e należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym 

riałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. 

C. Świeżo wykonaną nawierzchnię należy 

spoin nie powinna przekraczać 2 mm, a na zewnętrznych 

Kontrola powinna dotyczyć prawidłowości wykonywania poszczególnych elementów, zgodności wykonywanych robót z 
okumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. Sprawdzenie powinno się odbywać zarówno w trakcie wykonywania 

W zależności od ocenianych cech i asortymentów sprawdzenia dokonuje się wizualnie przez pomiar lub badanie. 

rzed przystąpieniem do robót Wykonawca wykona badania wszystkich materiałów zgodnie z niniejszą Specyfikacją 

godne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0,5%, pomiar w punktach 

różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i projektowanymi nie powinny przekraczać +1 

przesunięcie osi w planie nie może przekraczać ± 2 cm, pomiar w punktach charakterystycznych 

 
ki sprawdza się w 10 losowo wybranych punktach, tolerancja ±1,5 cm. 

osiadanie kostek nie powinno być dostrzegane po swobodnym jednokrotnym opuszczeniu 

poprzez wykruszenie zaprawy na długości około 10 cm i zmierzenie głębokości 
wypełnienia zaprawą oraz sprawdzenie przyczepności zaprawy do kostki w trzech losowo wybranych miejscach. 

w losowo obranym miejscu i po rozebraniu nawierzchni na powierzchni około 

wyrywkowo w kilku miejscach poprzez oględziny nawierzchni. 
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5.2.2 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 

specjalistyczne. 

5.2.2.1 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.

5.2.2.1.1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe.

Wg punktu 5.2.1.1.1 
 
5.2.2.1.2 Obróbki blacharskie. 

I. Rodzaje materiałów. 
Wszelkie materiały do wykonania obróbek blacharskich powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach
aprobatach technicznych ITB dopuszczający dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

• Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN
0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkow
warstwą pasywacyjną mającą działanie antykorozyjne i zabezpieczające.
Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

• Inne blachy płaskie: 
- blacha stalowa powlekana powłokami polie

1250x2000 mm. 
- blacha tytanowo-cynkowa, grubości 0,5
- blacha miedziana, grubości 0,5-0,55 mm, taśma szerokości 670 mm. 

• Blachy profilowane, grubości 0,5
35 mikrometrów, na stronie spodniej powłoką epoksydową 10 mikrometrów.

 
II. Zasady wykonywania obróbek blacharskich.
W przypadku obróbek blacharskich należy stosować się do nastę

- roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogą być wykonywane o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej 
od -15ºC, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie ni
oblodzonych podłożach, 

- blachy nie należy układać bezpośrednio na podłożach z betonu, tynku cementowego lub cementowo
gładzi cementowej oraz na podłożu zawierającym związki siarki. Podłoża te należy najpierw zagruntować roztworem 
asfaltowym i podłożyć na nich papę asfaltową. Wymaganie to dotyczy szczególnie miejsc wykonywania obróbek 
blacharskich, 

- wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło pęknięcie blachy lub odpryśnięcie 
powłoki zabezpieczającej blachę.

 
Obróbki z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi polskich normach wyrobów i wymaganiami producenta 
oraz normą PN-B-02361:1999. 
 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.
 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o koniecznoś
powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachów w taki sposób, aby 
następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.
 
III. Odbiór obróbek blacharskich.
Odbiór obróbek blacharskich powinien obejmować:

- Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.
- Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp.
- Sprawdzenie szczelności połączeń.

 
IV. Zakończenie odbioru. 
Odbioru obróbek blacharskich potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać:

- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.
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7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 

nie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty. 

Roboty rozbiórkowe i demontażowe. 

Wszelkie materiały do wykonania obróbek blacharskich powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach
aprobatach technicznych ITB dopuszczający dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-62/B-10245 i PN-73/H
0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodą ogniową – równą warstwą cynku (274 g/m
warstwą pasywacyjną mającą działanie antykorozyjne i zabezpieczające. 
Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. 

blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi, grubości 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm lub 

cynkowa, grubości 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm. 
0,55 mm, taśma szerokości 670 mm.  

Blachy profilowane, grubości 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powłokami. poliestrowymi 25 mikrometrów lub 
35 mikrometrów, na stronie spodniej powłoką epoksydową 10 mikrometrów. 

Zasady wykonywania obróbek blacharskich. 
W przypadku obróbek blacharskich należy stosować się do następujących zaleceń: 

roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogą być wykonywane o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej 
15ºC, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie niższej niż 5ºC. Robót nie wolno wykonywa

blachy nie należy układać bezpośrednio na podłożach z betonu, tynku cementowego lub cementowo
gładzi cementowej oraz na podłożu zawierającym związki siarki. Podłoża te należy najpierw zagruntować roztworem 

apę asfaltową. Wymaganie to dotyczy szczególnie miejsc wykonywania obróbek 

wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło pęknięcie blachy lub odpryśnięcie 
powłoki zabezpieczającej blachę. 

eży wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi polskich normach wyrobów i wymaganiami producenta 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności wykonania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne 
powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachów w taki sposób, aby 
następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

Odbiór obróbek blacharskich. 
ór obróbek blacharskich powinien obejmować: 

Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 
Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp.
Sprawdzenie szczelności połączeń. 

u obróbek blacharskich potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 

wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
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Wszelkie materiały do wykonania obróbek blacharskich powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub 
aprobatach technicznych ITB dopuszczający dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

73/H-92122. Grubość blachy 
równą warstwą cynku (274 g/m2) oraz pokryta 

0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm lub 

mm powlekane, na stronie licowej powłokami. poliestrowymi 25 mikrometrów lub 

roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogą być wykonywane o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej 
ºC. Robót nie wolno wykonywać na 

blachy nie należy układać bezpośrednio na podłożach z betonu, tynku cementowego lub cementowo-wapiennego, z 
gładzi cementowej oraz na podłożu zawierającym związki siarki. Podłoża te należy najpierw zagruntować roztworem 

apę asfaltową. Wymaganie to dotyczy szczególnie miejsc wykonywania obróbek 

wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło pęknięcie blachy lub odpryśnięcie 

eży wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi polskich normach wyrobów i wymaganiami producenta 

ci wykonania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne 
powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachów w taki sposób, aby 

Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp. 
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5.2.2.2 45262000-1 Specjalne roboty budow

5.2.2.2.1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe.

Przed przystąpieniem do rozbiórek i 
wyposażenie, materiały i elementy wykończenia znajdujące się w miejscach wykonywanych rob
Roboty demontażowe należy przeprowadzić w taki sposób, aby nie uległy uszkodzeniu elementy i materiały pozostające oraz 
nadające się do ponownego montażu. 
 
Roboty demontażowe należy przeprowadzić metodą ręczną. Ponadto należy stosować zapisy „Informacj
określone w aktach prawnych związanych z robotami demontażowymi.
 
Roboty rozbiórkowe i demontażowe należy prowadzić zgodnie 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania
 
Złom, gruz i materiały pochodzące z rozbiórki oraz demontażu należy przed wywiezieniem posegregowa
Gruz i materiały z rozbiórki oraz demontażu należy wywieźć bezzwłocznie po ich zdemontowaniu, bez ich nadmiernego 
gromadzenia na terenie prowadzonych robót.
 
Niewykorzystywanych materiałów z rozbiórek, demontażów i gruzu nie wolno nadmiernego gromadzić 
prowadzonych robót. 
 
Przebieg robót rozbiórkowych: 

• Teren, na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego, należy ogrodzić i oznakować tablicami 
ostrzegawczymi. 

• Przed rozpoczęciem robót należy obiekt odłączyć od sieci gazowej, cie
wodociągowej i kanalizacyjnej. 

• Rozbiórka powinna być przeprowadzona tak, aby stopniowo odciążać elementy nośne konstrukcji. Usunięcie elementu 
nie może powodować naruszenia stateczności elementów przyległych.

• Rozbiórkę rozpoczyna się od demontażu instalacji, stolarki i innych elementów wykończenia oraz ścianek działowych.
• Szczególnej ostrożności wymaga demontaż instalacji gazowej. Nie można stosować w tym przypadku cięcia palnikiem 

lub piłkami wywołującymi iskrzenie. Przewodów elektrycznych, podtynkowych nie demontuje się. Elementy 
wykończenia i wyposażenia oraz materiały z odzysku znosi się ręcznie lub przy zastosowaniu prostych przenośników, 
gruz zaś spuszcza rynnami z tworzyw sztucznych lub metali.

• Przed rozbiórką ścianek działowych trzeba sprawdzić, czy nie podtrzymują one płyty stropowej. Ściankę obciążoną 
można rozebrać dopiero po rozebraniu spoczywającego na niej stropu. Ścianki szkieletowe, z płyt wiórowo
cementowych, pilśniowych, wiórowych itp., przed roz
rozbiera szkielet nośny. 

• Elementy z betonu ciąć piłami do betonu tarczowymi (diamentowymi) lub linowymi przy zachowaniu wytycznych 
technicznych producenta sprzętu tnącego oraz zasad bhp. Elementy
rozpieranie za pomocą płaskich 

• Wycinanie otworu w żelbetowej ścianie nośnej należy poprzedzić podstemplowaniem spoczywającego na niej stropu, a 
następnie niezwłocznie po wycięciu otworu (jeżeli to wynika z obliczeń statycznych) zamocować w otworze nadproże 
stalowe na poduszkach betonowych; również przestrzeń nadproża nad górną płaszczyzną nadproża wypełnić 
dokładnie betonem. 

• Rozbiórkę ścian lub ich elementów można wykon
bloczków) można rozbierać ręcznie, kilofami odbijając poszczególne cegły (lub bloczki). Ściany z pustaków nie dają się 
tak rozbierać, bo pustaki się kruszą. Przy słabej zaprawie można je zdejmować,

• Wykonywanie otworu w murowanej ścianie nośnej należy poprzedzić podstemplowaniem spoczywającego na niej 
stropu ; wykonać wykucie na nadproże z jednej strony ściany; osadzić belkę nadproża na poduszkach betonowych; 
przestrzeń nad górną płaszczyzną nadproża wypełnić dokładnie betonem; następnie wykonać wykucie na nadproże od 
drugiej strony ściany; osadzić belkę nadproża na poduszkach betonowych; przestrzeń nad górną płaszczyzną 
nadproża wypełnić dokładnie betonem; po związaniu betonu moż
otworze. 

• Rozbiórkę stropów lub ich elementów rozpoczyna się po zbadaniu jego konstrukcji i zabezpieczeniu przez 
podstemplowanie miejsc grożących awarią. Materiał z rozbiórki należy opuszczać w dół przenośn
aby możliwie jak najmniej gruzu spadało i obciążało niżej położony strop.

  

TOOR Usługi w budownictwie 
495 Warszawa ul. Wojciechowskiego 36 m 23B 

1 Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe. 

Roboty rozbiórkowe i demontażowe. 

rozbiórek i demontażu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem (ewentualnie przenieść) 
wyposażenie, materiały i elementy wykończenia znajdujące się w miejscach wykonywanych robót. 
Roboty demontażowe należy przeprowadzić w taki sposób, aby nie uległy uszkodzeniu elementy i materiały pozostające oraz 

Roboty demontażowe należy przeprowadzić metodą ręczną. Ponadto należy stosować zapisy „Informacj
określone w aktach prawnych związanych z robotami demontażowymi. 

Roboty rozbiórkowe i demontażowe należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP a w szczególności z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401 z późn. zmianami) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych oraz norm i przepisów w związanych

Złom, gruz i materiały pochodzące z rozbiórki oraz demontażu należy przed wywiezieniem posegregowa
Gruz i materiały z rozbiórki oraz demontażu należy wywieźć bezzwłocznie po ich zdemontowaniu, bez ich nadmiernego 
gromadzenia na terenie prowadzonych robót. 

Niewykorzystywanych materiałów z rozbiórek, demontażów i gruzu nie wolno nadmiernego gromadzić 

Teren, na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego, należy ogrodzić i oznakować tablicami 

Przed rozpoczęciem robót należy obiekt odłączyć od sieci gazowej, cieplnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, 

Rozbiórka powinna być przeprowadzona tak, aby stopniowo odciążać elementy nośne konstrukcji. Usunięcie elementu 
nie może powodować naruszenia stateczności elementów przyległych. 

ozbiórkę rozpoczyna się od demontażu instalacji, stolarki i innych elementów wykończenia oraz ścianek działowych.
Szczególnej ostrożności wymaga demontaż instalacji gazowej. Nie można stosować w tym przypadku cięcia palnikiem 

enie. Przewodów elektrycznych, podtynkowych nie demontuje się. Elementy 
wykończenia i wyposażenia oraz materiały z odzysku znosi się ręcznie lub przy zastosowaniu prostych przenośników, 
gruz zaś spuszcza rynnami z tworzyw sztucznych lub metali. 

órką ścianek działowych trzeba sprawdzić, czy nie podtrzymują one płyty stropowej. Ściankę obciążoną 
można rozebrać dopiero po rozebraniu spoczywającego na niej stropu. Ścianki szkieletowe, z płyt wiórowo

wiórowych itp., przed rozbiórką wymagają zbicia tynku. Następnie zdejmuje się płyty i 

Elementy z betonu ciąć piłami do betonu tarczowymi (diamentowymi) lub linowymi przy zachowaniu wytycznych 
technicznych producenta sprzętu tnącego oraz zasad bhp. Elementy dużych rozmiarów są rozdrabniane przez 

 pras hydraulicznych lub urządzeń rozpierających. 
Wycinanie otworu w żelbetowej ścianie nośnej należy poprzedzić podstemplowaniem spoczywającego na niej stropu, a 

po wycięciu otworu (jeżeli to wynika z obliczeń statycznych) zamocować w otworze nadproże 
betonowych; również przestrzeń nadproża nad górną płaszczyzną nadproża wypełnić 

Rozbiórkę ścian lub ich elementów można wykonywać ręcznie lub za pomocą maszyn. Mur z cegły pełnej (lub 
bloczków) można rozbierać ręcznie, kilofami odbijając poszczególne cegły (lub bloczki). Ściany z pustaków nie dają się 
tak rozbierać, bo pustaki się kruszą. Przy słabej zaprawie można je zdejmować, stosując przecinaki.
Wykonywanie otworu w murowanej ścianie nośnej należy poprzedzić podstemplowaniem spoczywającego na niej 
stropu ; wykonać wykucie na nadproże z jednej strony ściany; osadzić belkę nadproża na poduszkach betonowych; 

płaszczyzną nadproża wypełnić dokładnie betonem; następnie wykonać wykucie na nadproże od 
drugiej strony ściany; osadzić belkę nadproża na poduszkach betonowych; przestrzeń nad górną płaszczyzną 
nadproża wypełnić dokładnie betonem; po związaniu betonu można przystąpić do wyburzania ściany w projektowanym 

Rozbiórkę stropów lub ich elementów rozpoczyna się po zbadaniu jego konstrukcji i zabezpieczeniu przez 
podstemplowanie miejsc grożących awarią. Materiał z rozbiórki należy opuszczać w dół przenośn
aby możliwie jak najmniej gruzu spadało i obciążało niżej położony strop. 
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demontażu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem (ewentualnie przenieść) 
 

Roboty demontażowe należy przeprowadzić w taki sposób, aby nie uległy uszkodzeniu elementy i materiały pozostające oraz 

Roboty demontażowe należy przeprowadzić metodą ręczną. Ponadto należy stosować zapisy „Informacji BIOZ” oraz wytyczne 

z obowiązującymi przepisami BHP a w szczególności z 
n. zmianami) w sprawie 

w związanych 

Złom, gruz i materiały pochodzące z rozbiórki oraz demontażu należy przed wywiezieniem posegregować. 
Gruz i materiały z rozbiórki oraz demontażu należy wywieźć bezzwłocznie po ich zdemontowaniu, bez ich nadmiernego 

Niewykorzystywanych materiałów z rozbiórek, demontażów i gruzu nie wolno nadmiernego gromadzić na terenie 

Teren, na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego, należy ogrodzić i oznakować tablicami 

plnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, 

Rozbiórka powinna być przeprowadzona tak, aby stopniowo odciążać elementy nośne konstrukcji. Usunięcie elementu 

ozbiórkę rozpoczyna się od demontażu instalacji, stolarki i innych elementów wykończenia oraz ścianek działowych. 
Szczególnej ostrożności wymaga demontaż instalacji gazowej. Nie można stosować w tym przypadku cięcia palnikiem 

enie. Przewodów elektrycznych, podtynkowych nie demontuje się. Elementy 
wykończenia i wyposażenia oraz materiały z odzysku znosi się ręcznie lub przy zastosowaniu prostych przenośników, 

órką ścianek działowych trzeba sprawdzić, czy nie podtrzymują one płyty stropowej. Ściankę obciążoną 
można rozebrać dopiero po rozebraniu spoczywającego na niej stropu. Ścianki szkieletowe, z płyt wiórowo-

biórką wymagają zbicia tynku. Następnie zdejmuje się płyty i 

Elementy z betonu ciąć piłami do betonu tarczowymi (diamentowymi) lub linowymi przy zachowaniu wytycznych 
dużych rozmiarów są rozdrabniane przez 

Wycinanie otworu w żelbetowej ścianie nośnej należy poprzedzić podstemplowaniem spoczywającego na niej stropu, a 
po wycięciu otworu (jeżeli to wynika z obliczeń statycznych) zamocować w otworze nadproże 
betonowych; również przestrzeń nadproża nad górną płaszczyzną nadproża wypełnić 

ywać ręcznie lub za pomocą maszyn. Mur z cegły pełnej (lub 
bloczków) można rozbierać ręcznie, kilofami odbijając poszczególne cegły (lub bloczki). Ściany z pustaków nie dają się 

stosując przecinaki. 
Wykonywanie otworu w murowanej ścianie nośnej należy poprzedzić podstemplowaniem spoczywającego na niej 
stropu ; wykonać wykucie na nadproże z jednej strony ściany; osadzić belkę nadproża na poduszkach betonowych; 

płaszczyzną nadproża wypełnić dokładnie betonem; następnie wykonać wykucie na nadproże od 
drugiej strony ściany; osadzić belkę nadproża na poduszkach betonowych; przestrzeń nad górną płaszczyzną 

na przystąpić do wyburzania ściany w projektowanym 

Rozbiórkę stropów lub ich elementów rozpoczyna się po zbadaniu jego konstrukcji i zabezpieczeniu przez 
podstemplowanie miejsc grożących awarią. Materiał z rozbiórki należy opuszczać w dół przenośnikami lub rynnami, 
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• Rozbiórkę konstrukcji stalowych 
acetylenowym na mniejsze elementy, transportując j
wysięgu, równocześnie zapewniając pracownikom skuteczne zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości. Duże 
elementy ciąć na złom wsadowy po demontażu z zachowaniem zasad bhp.

• Przy częściowym rozbieraniu konstrukcji zachodzi często konieczność wykonania tymczasowych wzmocnień 
konstrukcji.  

• Robót rozbiórkowych elementów konstrukcyjnych nie można prowadzić jednocześnie na kilku poziomach.
 
5.2.2.2.2 Roboty murarskie. 

Mury należy wykonywać warstwami z zachowa
wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości.. Cegły lub inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste i 
wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą zwłaszcza w okr
moczyć wodą. 
Ścianki działowe grubości ½ cegły zbrojone bednarką należy murować na zaprawie cementowej marki 50. 
 
Ścianki działowe powinny być połączone z istniejącymi za pomocą strzępi zazębio
spoinach nośnych na głębokość, co najmniej 7cm. Podłoże spoiny, w których mają być umieszczone pręty zbrojenia 
wewnętrznego, powinny mieć grubość, o co najmniej 5mm większą niż średnica prętów, a grubość warstwy ochro
w zależności od rodzaju konstrukcji powinna odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN
 
W przypadku układania nadproży żelbetowych na murach z cegły dziurawki, ostatnie trzy warstwy cegieł pod oporami belek 
powinny być wykonane z cegły pełnej na zaprawie cementowo
belek nadprożowych powinna wynosić minimum 9 cm z każdej strony.
 
Nadproża z belek prefabrykowanych żelbetowych powinny odpowiadać wymaganiom normy BN
 
Zbrojenie powinno być wykonane zgodnie z wymogami PN
 
5.2.2.2.3 Roboty murowe z cegły. 

I. Zgodność z dokumentacją. 
Roboty murowe z cegły powinny być wykonane zgodnie z dokumentacja techniczną uwzględniającą wymagania norm.
 
Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od dokumenta
technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz są udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, 
potwierdzonym przez Inspektora nadzoru,
 
II. Materiały. 

Cegła. 
Cegła w zależności od rodzaju i typu oraz od miejsca zastosowania powinna odpowiadać wymaga
12001, PN-74/B-12002, PN-75/B-12003, PN
 
Stosowanie cegły o wymiarach nie objętych powyż
konserwatorskich oraz w przypadku robót murowych wykonywanych z cegły rozbiórkowej, jeśli to zostało przewidziane w 
dokumentacji technicznej. 
 
W słupach i filarach stosowanie połówek cegły i in
wiązania jest niedopuszczalne. 
 
W murach nośnych niezbrojonych dopuszcza się sto
nośnych zbrojonych – 10% całkowitej liczby użytych cegieł. W 
ścianach najwyższej kondygnacji i na poddaszu (z wyjątkiem murów ogniochronnych) dopuszcza się użycie cegieł 
ułamkowych przy równoczesnym zastosowaniu co najmniej 50% ce
Przed wbudowaniem cegła powinna być moczona (po
 
Zaprawy. 
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Rozbiórkę konstrukcji stalowych - rozpocząć od góry demontując połączenia śrubowe lub tnąc konstrukcję palnikiem 
acetylenowym na mniejsze elementy, transportując je na poziom terenu sprzętem o odpowiednio dobranym udźwigu i 

zapewniając pracownikom skuteczne zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości. Duże 
elementy ciąć na złom wsadowy po demontażu z zachowaniem zasad bhp. 

aniu konstrukcji zachodzi często konieczność wykonania tymczasowych wzmocnień 

Robót rozbiórkowych elementów konstrukcyjnych nie można prowadzić jednocześnie na kilku poziomach.

Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiazania i o grubości spoin, do pionu i sznura. Mury należy 
wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości.. Cegły lub inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste i 
wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub 

Ścianki działowe grubości ½ cegły zbrojone bednarką należy murować na zaprawie cementowej marki 50. 

Ścianki działowe powinny być połączone z istniejącymi za pomocą strzępi zazębionych krytych, a zbrojenie zakotwione w 
spoinach nośnych na głębokość, co najmniej 7cm. Podłoże spoiny, w których mają być umieszczone pręty zbrojenia 
wewnętrznego, powinny mieć grubość, o co najmniej 5mm większą niż średnica prętów, a grubość warstwy ochro
w zależności od rodzaju konstrukcji powinna odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-67/B

W przypadku układania nadproży żelbetowych na murach z cegły dziurawki, ostatnie trzy warstwy cegieł pod oporami belek 
cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej M-7. Minimalna długość oparcia prefabrykowanych 

belek nadprożowych powinna wynosić minimum 9 cm z każdej strony. 

Nadproża z belek prefabrykowanych żelbetowych powinny odpowiadać wymaganiom normy BN-76/9013

Zbrojenie powinno być wykonane zgodnie z wymogami PN-67/B-03005. 

ły powinny być wykonane zgodnie z dokumentacja techniczną uwzględniającą wymagania norm.

tępstwa od dokumentacji technicznej, które nie naruszają postanowień norm, a są uzasadnione 
technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz są udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, 
potwierdzonym przez Inspektora nadzoru, 

Cegła w zależności od rodzaju i typu oraz od miejsca zastosowania powinna odpowiadać wymaganiom ustalonym w PN
12003, PN-71/B-12008, PN-73/B-12011. 

Stosowanie cegły o wymiarach nie objętych powyższymi normami dopuszcza się tylko w robotach renowacyjno
konserwatorskich oraz w przypadku robót murowych wykonywanych z cegły rozbiórkowej, jeśli to zostało przewidziane w 

W słupach i filarach stosowanie połówek cegły i innych cegieł ułamkowych ponad ilość konieczną do uzy

W murach nośnych niezbrojonych dopuszcza się stosowanie połówek cegły w liczbie nie przekraczającej 15%, a w murach 
tej liczby użytych cegieł. W ścianach wypełniających, w murach podokiennych oraz w 

ścianach najwyższej kondygnacji i na poddaszu (z wyjątkiem murów ogniochronnych) dopuszcza się użycie cegieł 
ułamkowych przy równoczesnym zastosowaniu co najmniej 50% cegieł całych i przy wystarczającym przewiązaniu spoin. 
Przed wbudowaniem cegła powinna być moczona (polewana wodą). 
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rozpocząć od góry demontując połączenia śrubowe lub tnąc konstrukcję palnikiem 
e na poziom terenu sprzętem o odpowiednio dobranym udźwigu i 

zapewniając pracownikom skuteczne zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości. Duże 

aniu konstrukcji zachodzi często konieczność wykonania tymczasowych wzmocnień tych 

Robót rozbiórkowych elementów konstrukcyjnych nie można prowadzić jednocześnie na kilku poziomach. 

niem prawidłowego wiazania i o grubości spoin, do pionu i sznura. Mury należy 
wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości.. Cegły lub inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste i 

esie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub 

Ścianki działowe grubości ½ cegły zbrojone bednarką należy murować na zaprawie cementowej marki 50.  

nych krytych, a zbrojenie zakotwione w 
spoinach nośnych na głębokość, co najmniej 7cm. Podłoże spoiny, w których mają być umieszczone pręty zbrojenia 
wewnętrznego, powinny mieć grubość, o co najmniej 5mm większą niż średnica prętów, a grubość warstwy ochronnej zaprawy 

67/B-03005. 

W przypadku układania nadproży żelbetowych na murach z cegły dziurawki, ostatnie trzy warstwy cegieł pod oporami belek 
7. Minimalna długość oparcia prefabrykowanych 

76/9013-02.  

ły powinny być wykonane zgodnie z dokumentacja techniczną uwzględniającą wymagania norm. 

cji technicznej, które nie naruszają postanowień norm, a są uzasadnione 
technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz są udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, 

niom ustalonym w PN-75/B-

a się tylko w robotach renowacyjno-
konserwatorskich oraz w przypadku robót murowych wykonywanych z cegły rozbiórkowej, jeśli to zostało przewidziane w 

d ilość konieczną do uzyskania prawidłowego 

sowanie połówek cegły w liczbie nie przekraczającej 15%, a w murach 
ścianach wypełniających, w murach podokiennych oraz w 

ścianach najwyższej kondygnacji i na poddaszu (z wyjątkiem murów ogniochronnych) dopuszcza się użycie cegieł 
m przewiązaniu spoin. 
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Do murów niezbrojonych nie narażonych na trwałe i silne zawilgocenie mogą być sto
PN-90/ B-14501 lub cementowo-wapienne oraz
znajdujących się w warunkach wilgotnych należy sto
niezbrojonych mogą być użyte zaprawy spe
 
Do murów zbrojonych powinny być stosowane za
nie powinna być niższa niż 50 w przypadku murów znajdujących się w warunkach su
wilgotnych. 
 
Ponadto dopuszcza się stosowanie takich zapraw specjalnych, które na podstawie wyników badań prze
upoważnione laboratoria spełniają następujące warunki;

• charakteryzują się przyczepnością do stali wystar
• gwarantują uzyskanie przez nie wymaganej wy
• nie powodują korozji zbrojenia. 

 
Stal zbrojeniowa. 
Stal zbrojeniowa zwykłej jakości znaku StOS, gładka, przeznaczona do zbrojenia murów powinna odpowiadać wymaganiom 
ustalonym w PN-88/ H-84020 z tym, że wymiary średnic prętów i dopusz
PN-67/M-80026. 
Siatka stalowa powinna być jednolita (rozciągana) lub pleciona.
Elementy zbrojenia przed użyciem powinny być oczyszczone z łuszczącej się rdzy.
 
Bednarka. 
Bednarka stalowa powinna odpowiadać wy
najmniej 2 X 20 mm. 
 
III. Rodzaje konstrukcji murów.  
Konstrukcja murów z cegły powinna być określona projektem, przy czym mury te mogą być wykon

- mury pełne zwykle niezbrojone i zbrojone.
- mury pełne wielorzędowe. 

 
IV. Układ cegieł. 
Układ cegieł powinien odpowiadać ogólnym zasadom prawidłowego wiązania muru, przy czym może być zastosowany jeden z 
układów tradycyjnych, w których spoiny pionowe w
o 6 cm, albo też układ typu wielorzędowego, w którym prze
lub czwartej (filary) warstwie poziomej muru. Układ typu wielo
przekroju prostokątnym. 
 
Dla murów nie przeznaczonych do tynkowania pro
odpowiadające jednak zasadom prawidłowego wiązania.
 
V. Styki murów i narożniki.  
Przy zetknięciu się dwóch murów warstwa wozówkowa jednego muru powinna być przeprowadzona przez miejsce styku bez 
przerw, a znajdująca się w tym samym poziomie warstwa główkowa drugiego muru powinna tylko dochodzić do styku. Żadna 
ze spoin poprzecznych muru przebiegającego nie może wypaść w przedłużeniu lica muru dobijającego, lecz powinna być w 
stosunku do niego przesunięta o 1/4 lub 3

 
W przypadku gdy jeden mur ceglany styka się lub krzyżuje z drugim murem ceglanym, lecz wy
wymiarami od cegły użytej do pierwszego muru, to oba mury powinny być ze sobą przewiązane w trakcie ich wykonywania.
 
VI. Kształt i wymiary konstrukcji murowych.

Obrys murów.  
Dopuszczalne odchyłki od projektowanych w rzucie poziomym oraz 

• ±20 mm — w wymiarach poziomych poszczególnych pomie
• ±50 mm — w wymiarach poziomych i pionowych całego bu

Grubość murów. 
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rażonych na trwałe i silne zawilgocenie mogą być stosowane zaprawy budowlane wapienne wg 
wapienne oraz zaprawy cementowe też wg PN-90/B-14501. Do konstrukcji murowych 

znajdujących się w warunkach wilgotnych należy stosować tylko zaprawy budowlane cementowe. Poza tym do murów 
niezbrojonych mogą być użyte zaprawy specjalne, np, zaprawy kwasoodporne. 

urów zbrojonych powinny być stosowane zaprawy budowlane cementowe wg PN-90/B-14501, przy czym marka zaprawy 
nie powinna być niższa niż 50 w przypadku murów znajdujących się w warunkach suchych, a nie niższa niż 80 

zcza się stosowanie takich zapraw specjalnych, które na podstawie wyników badań prze
upoważnione laboratoria spełniają następujące warunki; 

charakteryzują się przyczepnością do stali wystarczającą do zapewnienia współpracy materiałów,
warantują uzyskanie przez nie wymaganej wytrzymałości, 

 

Stal zbrojeniowa zwykłej jakości znaku StOS, gładka, przeznaczona do zbrojenia murów powinna odpowiadać wymaganiom 
że wymiary średnic prętów i dopuszczalne odchyłki należy przyjmować jak dla drutów wg 

Siatka stalowa powinna być jednolita (rozciągana) lub pleciona. 
Elementy zbrojenia przed użyciem powinny być oczyszczone z łuszczącej się rdzy. 

Bednarka stalowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w PN-76/H-92325. Przekrój bednarki powinien wynosić co 

rów z cegły powinna być określona projektem, przy czym mury te mogą być wykonane jako:
mury pełne zwykle niezbrojone i zbrojone. 

Układ cegieł powinien odpowiadać ogólnym zasadom prawidłowego wiązania muru, przy czym może być zastosowany jeden z 
układów tradycyjnych, w których spoiny pionowe w dwóch kolejnych warstwach poziomych muru powinny się mijać co najmniej 
o 6 cm, albo też układ typu wielorzędowego, w którym przewiązanie podłużnych spoin pionowych następuje w każdej szóstej 
lub czwartej (filary) warstwie poziomej muru. Układ typu wielorzędowego zaleca się stosować szczególnie w filarach o 

Dla murów nie przeznaczonych do tynkowania projekt może przewidywać specjalne, dekoracyjne układy cegieł, 
odpowiadające jednak zasadom prawidłowego wiązania. 

Przy zetknięciu się dwóch murów warstwa wozówkowa jednego muru powinna być przeprowadzona przez miejsce styku bez 
przerw, a znajdująca się w tym samym poziomie warstwa główkowa drugiego muru powinna tylko dochodzić do styku. Żadna 

cznych muru przebiegającego nie może wypaść w przedłużeniu lica muru dobijającego, lecz powinna być w 
3/4 cegły. 

W przypadku gdy jeden mur ceglany styka się lub krzyżuje z drugim murem ceglanym, lecz wykonanym z ce
wymiarami od cegły użytej do pierwszego muru, to oba mury powinny być ze sobą przewiązane w trakcie ich wykonywania.

strukcji murowych. 

nych w rzucie poziomym oraz od projektowanych wysokości nie powinny przekraczać:
ziomych poszczególnych pomieszczeń i w wysokości poszczegól
ziomych i pionowych całego budynku. 
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sowane zaprawy budowlane wapienne wg 
14501. Do konstrukcji murowych 

sować tylko zaprawy budowlane cementowe. Poza tym do murów 

14501, przy czym marka zaprawy 
chych, a nie niższa niż 80 - w warunkach 

zcza się stosowanie takich zapraw specjalnych, które na podstawie wyników badań przeprowadzonych przez 

czającą do zapewnienia współpracy materiałów, 

Stal zbrojeniowa zwykłej jakości znaku StOS, gładka, przeznaczona do zbrojenia murów powinna odpowiadać wymaganiom 
czalne odchyłki należy przyjmować jak dla drutów wg 

92325. Przekrój bednarki powinien wynosić co 

ane jako: 

Układ cegieł powinien odpowiadać ogólnym zasadom prawidłowego wiązania muru, przy czym może być zastosowany jeden z 
stwach poziomych muru powinny się mijać co najmniej 

wiązanie podłużnych spoin pionowych następuje w każdej szóstej 
rzędowego zaleca się stosować szczególnie w filarach o 

jekt może przewidywać specjalne, dekoracyjne układy cegieł, 

Przy zetknięciu się dwóch murów warstwa wozówkowa jednego muru powinna być przeprowadzona przez miejsce styku bez 
przerw, a znajdująca się w tym samym poziomie warstwa główkowa drugiego muru powinna tylko dochodzić do styku. Żadna 

cznych muru przebiegającego nie może wypaść w przedłużeniu lica muru dobijającego, lecz powinna być w 

konanym z cegły różniącej się 
wymiarami od cegły użytej do pierwszego muru, to oba mury powinny być ze sobą przewiązane w trakcie ich wykonywania. 

od projektowanych wysokości nie powinny przekraczać: 
szczeń i w wysokości poszczególnych kondygnacji, 
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Grubość murów w stanie surowym powinna być określona projektem, przy czym dopuszczal
dokumentacji należy przyjmować w zależności od grubości murów, liczonej w cegłach według następu

• dla murów pełnych o grubości odpowiadającej wymiaro
same jak wielkości odchyłek odpowiednich wy
przedmiotowymi dla tej cegły. 

• gdy grubość muru przekracza wymiar 1 cegły, tj. gdy do gru
podłużnej, dopuszczalna odchyłka gru

 
Wymiary otworów.  
Dopuszczalne odchyłki od przewidzianych projektem wymiarów otworów należy przy

Tablica 1 

Wymiary otworów  
cm 
 

Dopuszczalne odchyłki 
wymiarowe otworów w świetle 
ościeży, mm
 szerokość
 Nie więcej niż 100 

 
+6 
-1 
 Powyżej 100 

 
+10 
-5 
  

Jeżeli projekt przewiduje usytuowanie otworów na jednym po
poziomu należy przyjmować wg tabl. 3 lp. 4.

VII. Grubość i wypełnienie spoin. 
Grubość spoin w murach niezbrojonych i dopuszczalne odchyłki ich grubości należy przyjmować w mm wg tabl. 2.

Tablica 2 
Rodzaje spoin 
 

Grubość spoiny
 Poziome 

 
121) 
 

Pionowe 
 

10 
 1) W słupach obciążonych grubość spoiny poziomej powinna być zmniejszona do10 mm.

  
Dla słupów o przekroju 0.3 m2 lub mniejszym, przeno
podane w tabl. 2 należy zmniejszyć o 50%.

W murach zbrojonych poprzecznie grubość spoin, w których ma być ułożone zbrojenie, powinna być co najmniej o 4 mm 
większa niż grubość zbrojenia, ale całkowita grubość spoi
odchyłką dodatnią. 

W murach zbrojonych podłużnie spoiny, w których mają być umieszczone pręty zbrojenia wewnętrznego, powinny mieć 
grubość co najmniej o 5 mm większą niż średnica prętów, a g
konstrukcji powinna odpowiadać wymaganiom określonym w PN

W murach nie przewidzianych do tynkowania lub spoinowania spoiny powinny być całkowicie wypełnio
muru. W murach nośnych przewidzianych do tynkowania lub spoinowania nie należy wypełniać zaprawą spoin na głębokość 5 
÷ 10 mm, licząc od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy których jest umieszczone zbrojenie zewnętrzne 
głębokość nie mniejsza niż 10 mm i nie większą niż 20 mm.
 
VIII. Zbrojenie. 
Zbrojenie powinno być wykonane zgodnie z projektem i wymaganiami PN

Dopuszczalne odchyłki długości prętów nie powinny być większe niż:
• ±10 mm - dla poszczególnych odcinków pręta (miejsca odgięć) i dla hak
• ±20 mm - dla całego pręta. 

Dopuszczalne odchyłki w rozstawieniu prętów nie powinny przekraczać ±5 mm, a dopuszczalne odchyłki w grubości otulenia 
podłużnego nie powinny być większe niż +5 mm i 
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urowym powinna być określona projektem, przy czym dopuszczalne odchyłki grubości od wymagań 
dokumentacji należy przyjmować w zależności od grubości murów, liczonej w cegłach według następu

bości odpowiadającej wymiarowi ¼,½ lub 1 cegły wielkości tych odchyłek powinny być takie 
same jak wielkości odchyłek odpowiednich wymiarów samej cegły użytej do danego muru, dopusz

gdy grubość muru przekracza wymiar 1 cegły, tj. gdy do grubości muru wlicza się grubość co najmniej jednej spoiny 
podłużnej, dopuszczalna odchyłka grubości murów pełnych wynosi ±10 mm, a murów szcze

Dopuszczalne odchyłki od przewidzianych projektem wymiarów otworów należy przyjmować wg tabl. 1.

Dopuszczalne odchyłki 
wymiarowe otworów w świetle 
ościeży, mm 
szerokość wysokość 

 
+15 
-10 
  

Jeżeli projekt przewiduje usytuowanie otworów na jednym poziomie, to największe dopuszczalne odchyłki od projektowanego 
poziomu należy przyjmować wg tabl. 3 lp. 4. 

 
Grubość spoin w murach niezbrojonych i dopuszczalne odchyłki ich grubości należy przyjmować w mm wg tabl. 2.

Grubość spoiny Dopuszczalne odchyłki 
 +5 
-2 
 ±5 
 W słupach obciążonych grubość spoiny poziomej powinna być zmniejszona do10 mm. 

lub mniejszym, przenoszących obciążenia użytkowe, dopuszczalne odchyłki grubości spoin 
podane w tabl. 2 należy zmniejszyć o 50%. 

W murach zbrojonych poprzecznie grubość spoin, w których ma być ułożone zbrojenie, powinna być co najmniej o 4 mm 
większa niż grubość zbrojenia, ale całkowita grubość spoiny nie powinna przekraczać wielkości podanej w tabl. 2 łącznie z 

W murach zbrojonych podłużnie spoiny, w których mają być umieszczone pręty zbrojenia wewnętrznego, powinny mieć 
grubość co najmniej o 5 mm większą niż średnica prętów, a grubość warstwy ochronnej zaprawy w zależności od rodzaju 

dać wymaganiom określonym w PN-67/B-03005. 

W murach nie przewidzianych do tynkowania lub spoinowania spoiny powinny być całkowicie wypełnio
widzianych do tynkowania lub spoinowania nie należy wypełniać zaprawą spoin na głębokość 5 

cząc od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy których jest umieszczone zbrojenie zewnętrzne 
mm i nie większą niż 20 mm. 

Zbrojenie powinno być wykonane zgodnie z projektem i wymaganiami PN-67/B-03005. 

Dopuszczalne odchyłki długości prętów nie powinny być większe niż: 
dla poszczególnych odcinków pręta (miejsca odgięć) i dla haków, 

Dopuszczalne odchyłki w rozstawieniu prętów nie powinny przekraczać ±5 mm, a dopuszczalne odchyłki w grubości otulenia 
sze niż +5 mm i -3 mm. 
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ne odchyłki grubości od wymagań 
dokumentacji należy przyjmować w zależności od grubości murów, liczonej w cegłach według następujących zasad: 

wi ¼,½ lub 1 cegły wielkości tych odchyłek powinny być takie 
miarów samej cegły użytej do danego muru, dopuszczone normami 

bości muru wlicza się grubość co najmniej jednej spoiny 
bości murów pełnych wynosi ±10 mm, a murów szczelinowych ±20 mm. 

jmować wg tabl. 1. 

ziomie, to największe dopuszczalne odchyłki od projektowanego  

Grubość spoin w murach niezbrojonych i dopuszczalne odchyłki ich grubości należy przyjmować w mm wg tabl. 2. 

owe, dopuszczalne odchyłki grubości spoin  

W murach zbrojonych poprzecznie grubość spoin, w których ma być ułożone zbrojenie, powinna być co najmniej o 4 mm 
ny nie powinna przekraczać wielkości podanej w tabl. 2 łącznie z  

W murach zbrojonych podłużnie spoiny, w których mają być umieszczone pręty zbrojenia wewnętrznego, powinny mieć 
rubość warstwy ochronnej zaprawy w zależności od rodzaju  

W murach nie przewidzianych do tynkowania lub spoinowania spoiny powinny być całkowicie wypełnione zaprawą aż do lica 
widzianych do tynkowania lub spoinowania nie należy wypełniać zaprawą spoin na głębokość 5 

cząc od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy których jest umieszczone zbrojenie zewnętrzne – na 

Dopuszczalne odchyłki w rozstawieniu prętów nie powinny przekraczać ±5 mm, a dopuszczalne odchyłki w grubości otulenia  
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IX. Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi muru
Zależnie od wymagań projektu powierzchnia mu
Kąty dwuścienne miedzy płaszczyznami powinny być zgodne z kątami przewi

Dopuszczalne odchyłki należy przyjmow
powyżej 1 cegły, a w przypadku murów o grubości ½ lub 1 cegły 
sznura lub szablonu.  

Tablica 3 

 
Lp. 
 

 
Rodzaje usterek 
 

1 

Zwichrowania i skrzywienia 
powierzchni (odchylenia od 
płaszczyzny lub od założonego 
szablonu) 

2 Odchylenia krawędzi od linii prostej

3 
Odchylenia powierzchni i krawędzi 
muru od kierunku pionowego 

4 
Odchylenie od 
kierunku 
poziomego 

górnych 
powierzchni 
każdej warstwy 
cegieł 
górnych 
powierzchni 
ostatniej warstwy 
pod stropem 

5 
Odchylenia przecinających się 
płaszczyzn od kąta przewidzianego w 
projekcie 

 
X. Ścianki działowe. 
Ścianki działowe o grubości ¼ cegły należy mu
albo przy wysokości większej niż 2,5 m należy w co czwartej spoinie poziomej ukła
okrągłych. Ścianki działowe powinny być połączone ze ścia
zakotwione w spoinach nośnych na głębokość co najmniej 7 cm.
 
XI. Nadproża. 
Nadproża w murach ceglanych mogą być wy
stalą okrągłą (np. nadproże typu Kleina), nadproża z belek prefabrykowanych że
belek stalowych zabezpieczonych przed korozja i omurowanych lub be
wbudowania. Mur podtrzymujący końce belek powinien być wy
stalowe spoczywające na murach z cegły kratówki wg PN
betonowych lub żelbetowych. 

XII. Gzymsy. 
Gzymsy powinny być murowane z cegły na płask lub na rąb, jeżeli potrzebne nadwieszenie cegły nie przek

Przy większym wysięgu gzymsów, ich rozwiązanie konstrukcyjne powinno być określone projektem.

XIII. Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne.
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne powinny odpowiadać wymaganiom PN

XIV. Przerwy dylatacyjne. 
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Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi muru.  
Zależnie od wymagań projektu powierzchnia muru z cegły powinna być płaszczyzną lub stanowić odci
Kąty dwuścienne miedzy płaszczyznami powinny być zgodne z kątami przewidzianymi projektem. 

Dopuszczalne odchyłki należy przyjmować wg tabl. 3. Odchyłki podane w tabl. 3 dotyczą obu powierzchni murów o grubości 
rów o grubości ½ lub 1 cegły - tylko powierzchni tej strony muru, która jest układana do 

Dopuszczalne odchyłki 

powierzchni spoinowanych innych powierzchni muru

Zwichrowania i skrzywienia 
powierzchni (odchylenia od 
płaszczyzny lub od założonego 

nie więcej niż 3mm/m i ogółem nie 
więcej niż 10 mm na całej 
powierzchni ściany pomieszczenia 

nie więcej niż 6 mm/m i ogółem nie 
więcej niż 20 m, na całej powierzchni 
ściany pomieszczenia

Odchylenia krawędzi od linii prostej 
nie więcej niż 2 mm/m i nie więcej niż 
jedno na długości łaty (2m 

nie więcej niż 4 mm/m i nie więcej niż 
dwa na długości łaty (2m)

Odchylenia powierzchni i krawędzi 
nie więcej niż 3 mm/m i ogółem nie 
więcej niż 6 mm na wysokości jednej 
kondygnacji oraz 20 mm na całej 
wysokości budynku 

nie więcej niż 6 mm/m i ogółem nie 
więcej niż 10
jednej kondygnacji oraz 30 mm na 
całej wysokości budynku

każdej warstwy 

nie więcej niż 1 mm/m i ogółem nie 
więcej niż 15 mm na całej długości 
budynku 

nie więcej niż 2 mm/m i og
więcej niż 30 mm na całej długości 
budynku 

ostatniej warstwy 

nie więcej niż 1 mm/m i ogółem nie 
więcej niż 10 mm na całej długości 
budynku 

nie więcej niż 2 mm/m i ogółem nie 
więcej niż 20 mm na całej długości 
budynku 

Odchylenia przecinających się 
płaszczyzn od kąta przewidzianego w nie więcej niż 3 mm nie więcej niż 6 mm

Ścianki działowe o grubości ¼ cegły należy murować na zaprawie cementowej marki 50, przy czym rozpiętości powyż
albo przy wysokości większej niż 2,5 m należy w co czwartej spoinie poziomej układać zbrojenie z bednarki lub z prętów 

łych. Ścianki działowe powinny być połączone ze ścianami za pomocą strzępi zazębionych krytych, a zbroje
spoinach nośnych na głębokość co najmniej 7 cm. 

Nadproża w murach ceglanych mogą być wykonane jako łęki ceglane albo sklepienia ceglane płaskie zbrojone bednarką lub 
stalą okrągłą (np. nadproże typu Kleina), nadproża z belek prefabrykowanych żelbetowych wg BN-76/9013
belek stalowych zabezpieczonych przed korozja i omurowanych lub belek żelbetowych betonowanych na miejscu 
wbudowania. Mur podtrzymujący końce belek powinien być wykonany na zaprawie cementowej marki co najmniej 50.
stalowe spoczywające na murach z cegły kratówki wg PN-73/B-12011 zaleca się opierać za pośrednictwem poduszek 

Gzymsy powinny być murowane z cegły na płask lub na rąb, jeżeli potrzebne nadwieszenie cegły nie przek

Przy większym wysięgu gzymsów, ich rozwiązanie konstrukcyjne powinno być określone projektem.

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne. 
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne powinny odpowiadać wymaganiom PN-89/B-10425. 
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ru z cegły powinna być płaszczyzną lub stanowić odcinek powierzchni krzywej.  

ać wg tabl. 3. Odchyłki podane w tabl. 3 dotyczą obu powierzchni murów o grubości 
tylko powierzchni tej strony muru, która jest układana do  

innych powierzchni muru 

nie więcej niż 6 mm/m i ogółem nie 
więcej niż 20 m, na całej powierzchni 
ściany pomieszczenia 

nie więcej niż 4 mm/m i nie więcej niż 
na długości łaty (2m) 

nie więcej niż 6 mm/m i ogółem nie 
więcej niż 10 mm na wysokości 
jednej kondygnacji oraz 30 mm na 
całej wysokości budynku 

nie więcej niż 2 mm/m i ogółem nie 
więcej niż 30 mm na całej długości 

nie więcej niż 2 mm/m i ogółem nie 
więcej niż 20 mm na całej długości 

nie więcej niż 6 mm 

rować na zaprawie cementowej marki 50, przy czym rozpiętości powyżej 5 m 
dać zbrojenie z bednarki lub z prętów 

nami za pomocą strzępi zazębionych krytych, a zbrojenie 

konane jako łęki ceglane albo sklepienia ceglane płaskie zbrojone bednarką lub 
76/9013-02, nadproża z 

lek żelbetowych betonowanych na miejscu 
konany na zaprawie cementowej marki co najmniej 50. Belki 
12011 zaleca się opierać za pośrednictwem poduszek  

Gzymsy powinny być murowane z cegły na płask lub na rąb, jeżeli potrzebne nadwieszenie cegły nie przekracza 10 cm. 

Przy większym wysięgu gzymsów, ich rozwiązanie konstrukcyjne powinno być określone projektem. 
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Przerwy dylatacyjne w murach należy wyko

XV. Program badań. 
Podstawę do odbioru technicznego robót murowych z cegły stanowią następujące ba

- sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną, wg punktu I
- badanie materiałów wg punktu II,
- badanie wykonanych konstrukcji murowych wg punktów III ÷ XIV.

XVI. Warunki przystąpienia do badań.

Założenia ogólne. 
W zależności od konkretnego przypadku i ogólnych warunków budowy badania należy przeprowadzać w trakcie odbioru 
poszczególnych elementów robót murowych lub w czasie odbioru całości tych robót.

Badania prawidłowości i dokładności wykonania zbrojenia murów należy przeprowadzać w trakcie robót i wyniki zapisać do 
dziennika budowy. 

Dokumenty. 
Dokumenty warunkujące przystąpienie do ba
punkcie I. 

Do odbioru całości robót zakończonych wykonawca oprócz dokumentacji technicznej wg punktu I jest obowiąza
dodatkowo: 

- protokół badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) jakości materiałów,
- protokoły badań międzyoperacyjnych (częścio
- zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonania robót.

XVII. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją technicz
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją technicz
murowej z projektem wg punktu I i dokumentami wg punktu XVI oraz ustaleniami podanymi w punktach III ÷ VI  i przez 
stwierdzenie wzajemnej zgodności na pod
wykonywać taśmą stalowa z dokładnością do 1 cm, pomiar grubości murów oraz wielkości odchyłek w wymiarach i 
usytuowaniu otworów - przymiarem z dokładnością do 1 mm.

Za wynik należy przyjmować wartość średnią pomia

XVIII. Badanie materiałów. 
Badanie materiałów należy przeprowadzać pośrednio na podstawie sprawdzenia przedłożonych zaświadczeń kontroli jakości 
(atestów) materiałów oraz zapisów dziennika budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych
wymaganiami dokumentacji technicznej i z powołanymi normami.

Materiały, których jakość nie jest potwierdzona od
powinny być zbadane przez upoważnione laboratorium zgodnie z 

XIX. Badanie konstrukcji murowych.

Sprawdzenie prawidłowości wiązania cegieł  w murze, w stykach murów l narożnikach
oględziny w trakcie robót na zgodność z ustaleniami podanymi w punktach IV i V.

Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia
przez pomiar dowolnie wybranego odcinka muru taśmą stalowa z podziałką milimetrową należy przeprowadzać tylko w 
murach licowych spoinowych oraz w przypadku, gdy oględziny nasuwają wątpliwości, czy grubość spoin została przekroczona.

Średnia grubość spoiny poziomej należy ustalać przez odjęcie przeciętnej grubości cegły od ilorazu wysokości zmierzonego 
odcinka muru o wysokości co najmniej 1 m prze

Średnią grubość spoiny pionowej należy ustalać w podobny sposób, mierząc poziomy odcinek muru. W przypadku rażących 
różnic grubości poszczególnych spoin sprawdzanie ich należy przeprowadzić oddzielnie, z dokładnością do 1 mm, na z góry 
określonej partii muru. 

Sprawdzenie zbrojenia należy przeprowadzać pośrednio w czasie odbioru końcowego na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy. Zapisy te powinny dotyczyć: 

- sprawdzenia średnic zbrojenia, które powinno być wykonane suwmiarką z dokładnością do
- sprawdzenia długości zbrojenia (całkowitej i poszczególnych odcinków wg punktu VIII), które powinno być wykonane 

taśmą stalową z dokładnością do 1 cm,
- sprawdzenie rozstawienia i właściwego powiązania prętów oraz grubości otulenia, które powinno by
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Przerwy dylatacyjne w murach należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-87/B-03002. 

nego robót murowych z cegły stanowią następujące badania: 
sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną, wg punktu I 

e materiałów wg punktu II, 
badanie wykonanych konstrukcji murowych wg punktów III ÷ XIV. 

Warunki przystąpienia do badań. 

go przypadku i ogólnych warunków budowy badania należy przeprowadzać w trakcie odbioru 
zczególnych elementów robót murowych lub w czasie odbioru całości tych robót. 

Badania prawidłowości i dokładności wykonania zbrojenia murów należy przeprowadzać w trakcie robót i wyniki zapisać do 

pienie do badań technicznych przy odbiorze powinny odpowiadać wymaganiom określonym w 

Do odbioru całości robót zakończonych wykonawca oprócz dokumentacji technicznej wg punktu I jest obowiąza

h lub zaświadczenia (atesty) jakości materiałów, 
protokoły badań międzyoperacyjnych (częściowych), 
zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonania robót. 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną. 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną powinno być przeprowadzone przez porównanie go

mentami wg punktu XVI oraz ustaleniami podanymi w punktach III ÷ VI  i przez 
stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin zewnętrznych i pomiaru. Pomiar długości i wysokości należy 
wykonywać taśmą stalowa z dokładnością do 1 cm, pomiar grubości murów oraz wielkości odchyłek w wymiarach i 

przymiarem z dokładnością do 1 mm. 

Za wynik należy przyjmować wartość średnią pomiaru trzech miejsc. 

Badanie materiałów należy przeprowadzać pośrednio na podstawie sprawdzenia przedłożonych zaświadczeń kontroli jakości 
(atestów) materiałów oraz zapisów dziennika budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych
wymaganiami dokumentacji technicznej i z powołanymi normami. 

Materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzące pod tym względem wątpliwości, 
nione laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

Badanie konstrukcji murowych. 

Sprawdzenie prawidłowości wiązania cegieł  w murze, w stykach murów l narożnikach należy przeprowadzać przez 
oględziny w trakcie robót na zgodność z ustaleniami podanymi w punktach IV i V. 

wdzenie grubości spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i pomiar. Sprawdzenie 
przez pomiar dowolnie wybranego odcinka muru taśmą stalowa z podziałką milimetrową należy przeprowadzać tylko w 

w przypadku, gdy oględziny nasuwają wątpliwości, czy grubość spoin została przekroczona.

Średnia grubość spoiny poziomej należy ustalać przez odjęcie przeciętnej grubości cegły od ilorazu wysokości zmierzonego 
odcinka muru o wysokości co najmniej 1 m przez liczbę warstw. 

Średnią grubość spoiny pionowej należy ustalać w podobny sposób, mierząc poziomy odcinek muru. W przypadku rażących 
różnic grubości poszczególnych spoin sprawdzanie ich należy przeprowadzić oddzielnie, z dokładnością do 1 mm, na z góry 

należy przeprowadzać pośrednio w czasie odbioru końcowego na podstawie zapisów w dzienniku 

sprawdzenia średnic zbrojenia, które powinno być wykonane suwmiarką z dokładnością do 
sprawdzenia długości zbrojenia (całkowitej i poszczególnych odcinków wg punktu VIII), które powinno być wykonane 
taśmą stalową z dokładnością do 1 cm, 
sprawdzenie rozstawienia i właściwego powiązania prętów oraz grubości otulenia, które powinno by
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go przypadku i ogólnych warunków budowy badania należy przeprowadzać w trakcie odbioru  

Badania prawidłowości i dokładności wykonania zbrojenia murów należy przeprowadzać w trakcie robót i wyniki zapisać do  

dań technicznych przy odbiorze powinny odpowiadać wymaganiom określonym w  

Do odbioru całości robót zakończonych wykonawca oprócz dokumentacji technicznej wg punktu I jest obowiązany przedstawić 

nno być przeprowadzone przez porównanie gotowej konstrukcji 
mentami wg punktu XVI oraz ustaleniami podanymi w punktach III ÷ VI  i przez 

gości i wysokości należy 
wykonywać taśmą stalowa z dokładnością do 1 cm, pomiar grubości murów oraz wielkości odchyłek w wymiarach i  

Badanie materiałów należy przeprowadzać pośrednio na podstawie sprawdzenia przedłożonych zaświadczeń kontroli jakości 
(atestów) materiałów oraz zapisów dziennika budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z  

powiednim zaświadczeniem, a budzące pod tym względem wątpliwości,  
nich norm. 

należy przeprowadzać przez  

należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i pomiar. Sprawdzenie 
przez pomiar dowolnie wybranego odcinka muru taśmą stalowa z podziałką milimetrową należy przeprowadzać tylko w  

w przypadku, gdy oględziny nasuwają wątpliwości, czy grubość spoin została przekroczona. 

Średnia grubość spoiny poziomej należy ustalać przez odjęcie przeciętnej grubości cegły od ilorazu wysokości zmierzonego  

Średnią grubość spoiny pionowej należy ustalać w podobny sposób, mierząc poziomy odcinek muru. W przypadku rażących 
różnic grubości poszczególnych spoin sprawdzanie ich należy przeprowadzić oddzielnie, z dokładnością do 1 mm, na z góry  

należy przeprowadzać pośrednio w czasie odbioru końcowego na podstawie zapisów w dzienniku 

 0.5 mm. 
sprawdzenia długości zbrojenia (całkowitej i poszczególnych odcinków wg punktu VIII), które powinno być wykonane 

sprawdzenie rozstawienia i właściwego powiązania prętów oraz grubości otulenia, które powinno być wykonane z  
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 dokładnością do 1 mm. 

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowości krawędzi muru 
przeprowadzać przez przykładanie w dwóch pro
do krawędzi muru łaty kontrolnej długości 2 m, a następnie przez pomiar z dokład
pomiędzy łatą a powierzchnią lub krawędzią muru.

Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawę
milimetrową. 

Sprawdzenie poziomowości warstw cegieł
wężową, a przy budynkach o długości ponad 50 m 

Sprawdzenie kąta pomiędzy przycinającymi się powierzchniami muru należy przeprowadzać stalo
murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z podziałką milimetrowa.

Prześwit mierzony w odległości 1 m od wierzchołka sprawdzanego kąta nie powinien przekraczać wartości podanych w

Sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych, nadproży, gzymsów, przewodów i przerw dy
należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i pomiar na zgodność z projektem oraz ustaleniami podanymi w punktach 
X ÷ XIV. 

Sprawdzenie liczby użytych połówek cegły i innych cegieł ułamkowych
oględziny i stwierdzenie zgodności z ustaleniami podanymi w punkcie I. W przypadku stwierdzenia niezgodności ze 
Specyfikacją Techniczną lub normami, wyni
zakwestionowanych partii muru i do prowadzenia do zgodności ze Specyfikacja techniczna lub normami.

Ocena wyników badań. Jeżeli badania przewi
uznać za zgodne z wymaganiami Specyfikacji Technicznej. W przypadku gdy choćby jedno z badań dało wynik ujemny 
wówczas całość odbieranych robót murowych albo tylko ich cześć należy uznać za niezgodne z wyma

W przypadku murów zbrojonych zbrojenie nie przy
przedstawione do ponownego badania po wykonaniu poprawek mających na celu zmniejszenie odchyłek do granic 
dopuszczalnych. 

W przypadku uznania całości lub części robót muro
bierająca roboty powinna odrzucić całość lub zakwe
prawidłowy i zgodny z przepisami oraz po
 
5.2.2.2.4 Roboty murowe z bloczków i płytek z betonu komórkowego.

I. Zgodność z dokumentacją.  
Roboty murowe z bloczków i płytek z autoklawizowanych betonów komórkowych powinny być wykonane zgodnie z do
kumentacją techniczną, uwzględniającą wymagania norm. Odstępstwa od dokumentacji technicznej powin
udokumentowane zapisem dokonanym w dzien
równorzędnym dowodem. 

II. Materiały. 
• Bloczki i płytki ścienne powinny odpowiadać wymag

90/6745-01. Elementy odmiany 05 mogą być stosowane wyłącznie do ścian wypełniających, niekonstrukcyjnych oraz 
jako elementy ocieplające. Elementy odmiany 04 mogą być stosowane tylko jako ele
budynku. Wilgotność elementów w chwili wbudowania nie powinna być więk

• Nadproża z autoklawizowanego betonu komór
• Nadproża żelbetowe prefabrykowane 
• Zaprawy. Do wykonywania muró

- wapienne wg PN-90/B-14501. 
- cementowo-wapienne wg PN-90/B
- cementowe wg PN-90/B-14501. 

Ponadto mogą być stosowane tzw. zaprawy ciepłe, zawierające kruszywo lekkie (np. żużel pumeksowy) 
odpowiadające wymaganiom określon

 Rodzaj i marka zaprawy powinny być podane 
• Kotwie do łączenia murów powinny być ze stali zbrojeniowej StOS wg PN
• Bednarka do zbrojenia murów —
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Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowości krawędzi muru 
przeprowadzać przez przykładanie w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach w dowolnym miejscu powierzchni muru o

nej długości 2 m, a następnie przez pomiar z dokładnością do 1 mm wielkości prześwitu 
pomiędzy łatą a powierzchnią lub krawędzią muru. 

Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru należy przeprowadzać pionem murarskim i przymiarem z podziałką 

Sprawdzenie poziomowości warstw cegieł należy przeprowadzać poziomnicą murarską i łatą kontrol
gości ponad 50 m – np. niwelatorem. 

cinającymi się powierzchniami muru należy przeprowadzać stalowym kątownikiem 
miarem z podziałką milimetrowa. 

Prześwit mierzony w odległości 1 m od wierzchołka sprawdzanego kąta nie powinien przekraczać wartości podanych w

Sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych, nadproży, gzymsów, przewodów i przerw dy
należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i pomiar na zgodność z projektem oraz ustaleniami podanymi w punktach 

ie liczby użytych połówek cegły i innych cegieł ułamkowych należy przeprowadzać w trakcie robót przez 
ci z ustaleniami podanymi w punkcie I. W przypadku stwierdzenia niezgodności ze 

Specyfikacją Techniczną lub normami, wyniki sprawdzenia należy wpisać do dziennika budowy z poleceniem przemurowania 
prowadzenia do zgodności ze Specyfikacja techniczna lub normami.

. Jeżeli badania przewidziane w punkcie XV dały wynik dodatni, wykonane roboty mu
uznać za zgodne z wymaganiami Specyfikacji Technicznej. W przypadku gdy choćby jedno z badań dało wynik ujemny 
wówczas całość odbieranych robót murowych albo tylko ich cześć należy uznać za niezgodne z wyma

rzypadku murów zbrojonych zbrojenie nie przyjęte po sprawdzeniu wg punktu sprawdzenie zbrojenia powinno być 
wione do ponownego badania po wykonaniu poprawek mających na celu zmniejszenie odchyłek do granic 

ości lub części robót murowych za niezgodne z wymaganiami Specyfikacji Technicznej, komisja od
bierająca roboty powinna odrzucić całość lub zakwestionowaną cześć robót i polecić ponowne ich wykona
prawidłowy i zgodny z przepisami oraz powtórne przedstawienie do badań. 

Roboty murowe z bloczków i płytek z betonu komórkowego. 

bloczków i płytek z autoklawizowanych betonów komórkowych powinny być wykonane zgodnie z do
ą wymagania norm. Odstępstwa od dokumentacji technicznej powin

udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny, lub innym 

Bloczki i płytki ścienne powinny odpowiadać wymaganiom określonym dla odmian 04. 05, 06. 07, 08 i 09 wg BN
01. Elementy odmiany 05 mogą być stosowane wyłącznie do ścian wypełniających, niekonstrukcyjnych oraz 

menty odmiany 04 mogą być stosowane tylko jako elementy ocieplające wewnątrz 
mentów w chwili wbudowania nie powinna być większa niż 20% 

Nadproża z autoklawizowanego betonu komórkowego — wg BN-63/9021-01. 
Nadproża żelbetowe prefabrykowane — wg BN-76/9013-02. 
Zaprawy. Do wykonywania murów powinny być stosowane zaprawy: 

90/B-14501. 
 

Ponadto mogą być stosowane tzw. zaprawy ciepłe, zawierające kruszywo lekkie (np. żużel pumeksowy) 
odpowiadające wymaganiom określonym w Instrukcji ITB i przygotowane wg sprawdzonej doświadczalnie re
Rodzaj i marka zaprawy powinny być podane w projekcie. 
Kotwie do łączenia murów powinny być ze stali zbrojeniowej StOS wg PN-88/H-84020. 

— wg PN-76/ H-92325. Przekrój bednarki powinien wynosić co naj
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Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowości krawędzi muru należy 
stopadłych do siebie kierunkach w dowolnym miejscu powierzchni muru oraz 

nością do 1 mm wielkości prześwitu  

skim i przymiarem z podziałką  

ży przeprowadzać poziomnicą murarską i łatą kontrolną lub poziomnicą  

wym kątownikiem  

Prześwit mierzony w odległości 1 m od wierzchołka sprawdzanego kąta nie powinien przekraczać wartości podanych w tabl. 3. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych, nadproży, gzymsów, przewodów i przerw dylatacyjnych 
należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i pomiar na zgodność z projektem oraz ustaleniami podanymi w punktach  

należy przeprowadzać w trakcie robót przez 
ci z ustaleniami podanymi w punkcie I. W przypadku stwierdzenia niezgodności ze 

ki sprawdzenia należy wpisać do dziennika budowy z poleceniem przemurowania  
prowadzenia do zgodności ze Specyfikacja techniczna lub normami. 

tni, wykonane roboty murowe należy 
uznać za zgodne z wymaganiami Specyfikacji Technicznej. W przypadku gdy choćby jedno z badań dało wynik ujemny  
wówczas całość odbieranych robót murowych albo tylko ich cześć należy uznać za niezgodne z wymaganiami. 

jęte po sprawdzeniu wg punktu sprawdzenie zbrojenia powinno być 
wione do ponownego badania po wykonaniu poprawek mających na celu zmniejszenie odchyłek do granic  

wych za niezgodne z wymaganiami Specyfikacji Technicznej, komisja od-
stionowaną cześć robót i polecić ponowne ich wykonanie w sposób 

bloczków i płytek z autoklawizowanych betonów komórkowych powinny być wykonane zgodnie z do-
ą wymagania norm. Odstępstwa od dokumentacji technicznej powinny być 

niku budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny, lub innym  

aniom określonym dla odmian 04. 05, 06. 07, 08 i 09 wg BN-
01. Elementy odmiany 05 mogą być stosowane wyłącznie do ścian wypełniających, niekonstrukcyjnych oraz 

ocieplające wewnątrz 

Ponadto mogą być stosowane tzw. zaprawy ciepłe, zawierające kruszywo lekkie (np. żużel pumeksowy) 
ym w Instrukcji ITB i przygotowane wg sprawdzonej doświadczalnie receptury. 

92325. Przekrój bednarki powinien wynosić co najmniej 2 x 20 mm. 
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• Gwoździe budowlane okrągłe do mocowania ościeżnic 

III. Zasady ogólne. 
Zasady ogólne, które powinny być zachowane przy wykonywaniu murów z bloczków i płyte

• układ muru powinien odpowiadać zasadom pra
następujących po sobie warstwach poziomych muru powinny się mijać co najmniej o 6 cm,

• mury powinny być wznoszone równomiernie na ca
wykonywane jednocześnie z odpowiednim wzajemnym przewiązaniem lub zakotwiczeniem,

• mury konstrukcyjne jednej kondygnacji powinny być wykonane z elementów jednakowej odmiany i mar
jednakowej zaprawie, 

• elementy powinny być czyste, a ich powierzchnie powinny być przed ułożeniem zwilżone wodą; nie do
wbudowywania elementów uszkodzonych w stopniu przekraczającym wielkości podane w BN

• bloczki powinny być układane w murze
formie, 

• do wykonywania ścian zewnętrznych i do ich ocieplania powinny być stosowane wyłącznie elementy mrozoodporne,
• nie dopuszcza się wykonywania z autoklawizowanych betonów komórko

części ścian zewnętrznych parteru, znaj
zabezpieczonej od zawilgocenia przez odpryski wód opadowych; nie dopuszcza się także wy
położonych w pomieszczeniach o przewidywanej wilgotności >75% (np. w pralniach, łaźniach itp.) lub narażonych na 
agresję chemiczną, jeżeli nie mają należytego zabezpieczenia,

• w ścianach nie dopuszcza się wykonywania bruzd, przebić i wnęk, z wyjątkiem b
rozwiercanych dla przewodów instala

• w przypadku dłuższej przerwy we wznoszeniu murów, trwającej ponad 1 tydzień, lub gdy występują opa
 należy wykonane mury zabezpieczyć przed opadami, np. przez o

IV. Grubość murów. 
Grubość murów powinna być określona w pro
umożliwia stosowanie następujących grubości murów:
- 6 cm - dla ścianek działowych wykonanych 
- 12 cm - dla ścianek działowych wykonanych z pły
- 19 cm (12 + 1 + 6) - dla ścian usztywniających wy
- 24 cm - dla ścian usztywniających i samonośnych wykonanych z 
- 29 cm - dla ścian samonośnych i nośnych wykona
- 31 cm (24 + 1+ 6) - dla ścian nośnych wewnę

bloczków 59/24 i płytek 59/6, 
- 37 cm (24 + 1 + 12) - dla ścian zewnętrznych wyko

59/12, 
- 49 cm (24 + 1 + 24) - dla ścian nośnych zewnętrz

Dopuszczalne odchyłki grubości murów należy przyjmować wg PN

V. Ścianki działowe. 
Ścianki działowe powinny być wykonane z płytek o grubości 6 lub 12 cm w taki sposób, aby w kolejnych poziomych warstwach 
muru spoiny pionowe byty przesunięte o pół długości 
Ścianki działowe o grubości 6 cm i o długości prze
spoinie, przy czym końce bednarki powinny być wpuszczone w spoinę ściany nośnej co najmniej na 20 cm. Zamiast bednarki 
dopuszcza się zastosowanie dwóch równoległych drutów sta
połączonych przyspawanymi poprzeczka
ponadto wzmacniać te ścianki pasami z cegły ułożonej na rąb. Pasy te po
murowania z płytek 49/6 albo co trzecią gdy są użyte płytki 59/6.

VI. Ścianki o grubości 19 cm. 
Ścianki o grubości 19 cm powinny być wykonane z zachowaniem za
przy użyciu płytek obu grubości, tj. 6 i 12 cm, zestawionych w ten sposób, aby w kolej
lico muru tworzyła płytka o grubości 6 cm, a drugie płytka o gru
 
W narożnikach murów o grubości 19 cm warstwy powinny się przeplatać tak, aby co druga warstwa jed
na całej grubości drugiego muru, a w tej samej warstwie płytki o grubości 6 cm po
zewnętrznej, 
a w drugim od wewnętrznej strony naroża, natomiast płytki o grubości 12 cm 
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Gwoździe budowlane okrągłe do mocowania ościeżnic — 5,5 150 lub 6,0 175 wg BN-87/5028

Zasady ogólne, które powinny być zachowane przy wykonywaniu murów z bloczków i płytek, są następujące:
układ muru powinien odpowiadać zasadom prawidłowego wiązania przyjętym dla muru z cegły: spoiny w dwóch 
następujących po sobie warstwach poziomych muru powinny się mijać co najmniej o 6 cm, 
mury powinny być wznoszone równomiernie na całej ich długości, a ściany podłużne i poprzeczne po
wykonywane jednocześnie z odpowiednim wzajemnym przewiązaniem lub zakotwiczeniem,
mury konstrukcyjne jednej kondygnacji powinny być wykonane z elementów jednakowej odmiany i mar

elementy powinny być czyste, a ich powierzchnie powinny być przed ułożeniem zwilżone wodą; nie do
wbudowywania elementów uszkodzonych w stopniu przekraczającym wielkości podane w BN
bloczki powinny być układane w murze tak, aby siły pionowe działały w kierunku prostopadłym do wzrostu masy w 

do wykonywania ścian zewnętrznych i do ich ocieplania powinny być stosowane wyłącznie elementy mrozoodporne,
nie dopuszcza się wykonywania z autoklawizowanych betonów komórkowych murów w podziemiach oraz w dolnej 
części ścian zewnętrznych parteru, znajdującej się poniżej izolacji poziomej albo poniżej 0,50 m nad terenem i nie 
zabezpieczonej od zawilgocenia przez odpryski wód opadowych; nie dopuszcza się także wy
położonych w pomieszczeniach o przewidywanej wilgotności >75% (np. w pralniach, łaźniach itp.) lub narażonych na 

żeli nie mają należytego zabezpieczenia, 
w ścianach nie dopuszcza się wykonywania bruzd, przebić i wnęk, z wyjątkiem bruzd skrobanych oraz gniazd i przebić 
rozwiercanych dla przewodów instalacyjnych, 
w przypadku dłuższej przerwy we wznoszeniu murów, trwającej ponad 1 tydzień, lub gdy występują opa
należy wykonane mury zabezpieczyć przed opadami, np. przez osłonięcie od góry pasem papy.

Grubość murów powinna być określona w projekcie z tym, że przewidziany w BN-90/6745-01 asorty
jących grubości murów: 

dla ścianek działowych wykonanych z płytek 49/6 albo 59/6, 
dla ścianek działowych wykonanych z płytek 49/12 lub 59/12, 

dla ścian usztywniających wykonanych z płytek 49/6 i 49/12 albo 59/6 i 59/12,
dla ścian usztywniających i samonośnych wykonanych z bloczków 29/24, 49/24 lub 59/24,
dla ścian samonośnych i nośnych wykonanych z bloczków 29/24 w układzie główkowym,

dla ścian nośnych wewnętrznych i zewnętrznych wykonanych z bloczków 49/24 i płytek 49/6 albo z 

dla ścian zewnętrznych wykonanych z bloczków 49/24 i płytek 49/12 albo z blocz

dla ścian nośnych zewnętrznych wykonanych z bloczków 49/24 w układzie mie
lne odchyłki grubości murów należy przyjmować wg PN-68/B-10020. 

Ścianki działowe powinny być wykonane z płytek o grubości 6 lub 12 cm w taki sposób, aby w kolejnych poziomych warstwach 
nowe byty przesunięte o pół długości płytki. 

Ścianki działowe o grubości 6 cm i o długości przekraczającej 3 m powinny być zbrojone bednarka położoną w co trzeciej 
spoinie, przy czym końce bednarki powinny być wpuszczone w spoinę ściany nośnej co najmniej na 20 cm. Zamiast bednarki 

a się zastosowanie dwóch równoległych drutów stalowych o średnicy co najmniej 3 mm, ułożonych w od
połączonych przyspawanymi poprzeczkami z drutu tak, aby zbrojenie tworzyło drabinkę. Przy długości powyżej 5 m zaleca się 

e ścianki pasami z cegły ułożonej na rąb. Pasy te powinny tworzyć co drugą warstwę muru w przypadku 
murowania z płytek 49/6 albo co trzecią gdy są użyte płytki 59/6. 

Ścianki o grubości 19 cm powinny być wykonane z zachowaniem zasad prawidłowego wiązania podanych w punkcie V, ale 
przy użyciu płytek obu grubości, tj. 6 i 12 cm, zestawionych w ten sposób, aby w kolejnych warstwach muru na przemian jedno 
lico muru tworzyła płytka o grubości 6 cm, a drugie płytka o grubości 12 cm. 

W narożnikach murów o grubości 19 cm warstwy powinny się przeplatać tak, aby co druga warstwa jed
ru, a w tej samej warstwie płytki o grubości 6 cm powinny się znajdować w jednym murze od 

a w drugim od wewnętrznej strony naroża, natomiast płytki o grubości 12 cm — odpowiednio — od we
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87/5028-12. 

stępujące: 
widłowego wiązania przyjętym dla muru z cegły: spoiny w dwóch 

 
łej ich długości, a ściany podłużne i poprzeczne powinny być 

wykonywane jednocześnie z odpowiednim wzajemnym przewiązaniem lub zakotwiczeniem, 
mury konstrukcyjne jednej kondygnacji powinny być wykonane z elementów jednakowej odmiany i marki i na 

elementy powinny być czyste, a ich powierzchnie powinny być przed ułożeniem zwilżone wodą; nie dopuszcza się 
wbudowywania elementów uszkodzonych w stopniu przekraczającym wielkości podane w BN-90/ 6745-01, 

tak, aby siły pionowe działały w kierunku prostopadłym do wzrostu masy w 

do wykonywania ścian zewnętrznych i do ich ocieplania powinny być stosowane wyłącznie elementy mrozoodporne, 
wych murów w podziemiach oraz w dolnej 

dującej się poniżej izolacji poziomej albo poniżej 0,50 m nad terenem i nie 
zabezpieczonej od zawilgocenia przez odpryski wód opadowych; nie dopuszcza się także wykonywania murów 
położonych w pomieszczeniach o przewidywanej wilgotności >75% (np. w pralniach, łaźniach itp.) lub narażonych na 

ruzd skrobanych oraz gniazd i przebić 

w przypadku dłuższej przerwy we wznoszeniu murów, trwającej ponad 1 tydzień, lub gdy występują opady ciągłe –  
słonięcie od góry pasem papy. 

01 asortyment bloczków i płytek 

konanych z płytek 49/6 i 49/12 albo 59/6 i 59/12, 
bloczków 29/24, 49/24 lub 59/24, 

nych z bloczków 29/24 w układzie główkowym, 
trznych i zewnętrznych wykonanych z bloczków 49/24 i płytek 49/6 albo z 

nanych z bloczków 49/24 i płytek 49/12 albo z bloczków 59/24 i płytek 

bloczków 49/24 w układzie mieszanym. 

Ścianki działowe powinny być wykonane z płytek o grubości 6 lub 12 cm w taki sposób, aby w kolejnych poziomych warstwach 

kraczającej 3 m powinny być zbrojone bednarka położoną w co trzeciej 
spoinie, przy czym końce bednarki powinny być wpuszczone w spoinę ściany nośnej co najmniej na 20 cm. Zamiast bednarki 

lowych o średnicy co najmniej 3 mm, ułożonych w odstępie 4 cm i 
mi z drutu tak, aby zbrojenie tworzyło drabinkę. Przy długości powyżej 5 m zaleca się 

winny tworzyć co drugą warstwę muru w przypadku  

danych w punkcie V, ale 
nych warstwach muru na przemian jedno 

W narożnikach murów o grubości 19 cm warstwy powinny się przeplatać tak, aby co druga warstwa jednego muru opierała się 
winny się znajdować w jednym murze od 

od wewnętrznej strony naroża  
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w jednym, a od zewnętrznej w drugim murze.

VII. Ściany o grubości 24 cm. 
Ściany o grubości 24 cm powinny być wyko
zamiast płytek powinny być użyte bloczki 29/24, 49/24 lub 59/24.
Stosując tylko jeden rodzaj bloczków można uzyskać jedynie wozówkowy układ muru. Jednak po
bloczek połówkowy w stosunku do bloczku 59/24, można wykonać mur w układzie mieszanym, np. kowadełkowym, krzyżyko
wym lub polskim, stosując równocześnie oba te bloczki w tym samym murze.
W narożnikach murów o grubości 24 cm co druga warstwa jednego muru powinna 
muru. 

VIII. Ściany o grubości 29 cm. 
Ściany o grubości 29 cm powinny być wyko
kolejnych warstwach poziomych muru spoiny pionowe były przesunięte o 
zakończeniach muru i w narożnikach należy stosować bloczki połów

IX. Ściany o grubości 31 cm. 
Ściany o grubości 31 cm powinny być wyko
tym, że zamiast płytek o grubości 12 cm powinny być użyte bloczki o grubości 24 cm.
 
W narożnikach murów o grubości 31 cm w każdej warstwie rząd płytek powinien być ułożony od strony zewnętrznej w jednym, 
a od strony wewnętrznej w drugim murze.

X. Ściany o grubości 37 cm. 
Ściany o grubości 37 cm powinny być wyko
zasad prawidłowego układu określonych dla ścian o grubości 19 cm wg punktu VI.

XI. Ściany o grubości 49 cm. 
Ściany o grubości 49 cm powinny być wyko
następuje po warstwie wozówek (układ kowadełkowy).
W narożnikach tych murów warstwy wozówkowe jednego muru powinny być doprowadzone do lica zewnętrznego, a wars
główkowe — do lica wewnętrznego drugiego muru, przy czym warstwy wozówkowe obu murów powinny być zakończone w 
obu rzędach bloczkami ¾. 

XII. Wypełnienie szkieletów żelbetowych.
Wiązanie murów stanowiących wypełnienie szkieletu konstrukcyjnego powinno odpow
od V do XI. Słupy powinny być ocieplone od zewnątrz płytkami przytwierdzonymi wyżarzonym drutem umieszczonym w co 
drugiej spoinie, jeżeli nie można uzyskać prawidłowego wiązania muru.
  
XIII. Połączenia murów z bloczków i pły
Przy nierównomiernym obciążeniu dwóch stykających się ścian wykonanych 
cegły i ściany zewnętrznej z elementów 
obu ścian sięgaczami umieszczonymi w co drugiej warstwie muru z ele
postaci poziomych strzemion ze stali okrągłej średnicy 8 mm, przy czym długość zakotwienia
powinna wynosić co najmniej 20 cm. Przy łączeniu ścian za pomocą sięgaczy grubość spoin poziomych w murze ceglanym 
powinna być zwiększona i wynosić 18 ÷ 19 mm.
Jeżeli usytuowanie przewodów dymowych to umoż
z bloczków i płytek na długości nie mniejszej niż 1 m, przy czym odcinek ten powinien być przewiązany tylko z murem 
zewnętrznym, a do części ściany z cegły może przylegać bez przewiązania, ale z powiązaniem kotwiami w sposób podam 
wyżej. 
W przypadku styku ścian ceglanych ze ścianami wewnętrznymi z bloczków z płytek wystarcza połącze
tylko za pomocą kotwi. 

XIV. Ułożenie nadproży. 
Końce nadproży wg punktu II powinny być ułożone poziomo na warstwie za
być jednakowa z marka zaprawy użytej do murowania. Długość oparcia każdego końca nadproża na murze nie powinna być 
mniejsza niż 20 cm. Spoiny pomiędzy czołami nadproży a powierzchniami przyległych blocz
wypełnione zaprawa. Ponad nadprożem powinien przechodzić wieniec żelbeto
obmurowany od zewnątrz warstwa ocieplającą z płytek o grubości 6 lub 12 cm.
W przypadku nadproży żelbetowych składających się z kilku belek typu L wewnętrzna 
powinna być ocieplona odpowiednim ma
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w jednym, a od zewnętrznej w drugim murze. 

Ściany o grubości 24 cm powinny być wykonane z zachowaniem zasad prawidłowego wiązania podanych 
zamiast płytek powinny być użyte bloczki 29/24, 49/24 lub 59/24. 
Stosując tylko jeden rodzaj bloczków można uzyskać jedynie wozówkowy układ muru. Jednak ponieważ bloczek 29/24 stanowi 

osunku do bloczku 59/24, można wykonać mur w układzie mieszanym, np. kowadełkowym, krzyżyko
wym lub polskim, stosując równocześnie oba te bloczki w tym samym murze. 
W narożnikach murów o grubości 24 cm co druga warstwa jednego muru powinna się opierać na całej grubości drugiego 

Ściany o grubości 29 cm powinny być wykonane z bloczków 29/24 jako mur o układzie główkowym w ten sposób, aby w 
mych muru spoiny pionowe były przesunięte o 1/3 szerokości bloczku. W związku z tym w 

zakończeniach muru i w narożnikach należy stosować bloczki połówkowe cięte wzdłużnie. 

Ściany o grubości 31 cm powinny być wykonane z zachowaniem zasad określonych dla ścian o grubości 19 cm wg punktu VI
tym, że zamiast płytek o grubości 12 cm powinny być użyte bloczki o grubości 24 cm. 

W narożnikach murów o grubości 31 cm w każdej warstwie rząd płytek powinien być ułożony od strony zewnętrznej w jednym, 
gim murze. 

Ściany o grubości 37 cm powinny być wykonane z bloczków o grubości 24 cm i płytek o grubości 12 cm, z zachowaniem 
zasad prawidłowego układu określonych dla ścian o grubości 19 cm wg punktu VI. 

49 cm powinny być wykonane z bloczków o 49/24 cm w układzie mieszanym w którym warstwa główek 
następuje po warstwie wozówek (układ kowadełkowy). 
W narożnikach tych murów warstwy wozówkowe jednego muru powinny być doprowadzone do lica zewnętrznego, a wars

nego drugiego muru, przy czym warstwy wozówkowe obu murów powinny być zakończone w 

Wypełnienie szkieletów żelbetowych. 
Wiązanie murów stanowiących wypełnienie szkieletu konstrukcyjnego powinno odpowiadać warunkom określonym w punktach 
od V do XI. Słupy powinny być ocieplone od zewnątrz płytkami przytwierdzonymi wyżarzonym drutem umieszczonym w co 
drugiej spoinie, jeżeli nie można uzyskać prawidłowego wiązania muru. 

bloczków i płytek z murami z cegły. 
Przy nierównomiernym obciążeniu dwóch stykających się ścian wykonanych Z różnych materiałów (np. ściany kominowej z 

mentów z betonu komórkowego) ściany te powinny być ze sobą połączone przez przewiąza
obu ścian sięgaczami umieszczonymi w co drugiej warstwie muru z elementów — albo na styk z, powiązaniem kotwiami w 
postaci poziomych strzemion ze stali okrągłej średnicy 8 mm, przy czym długość zakotwienia w każdej z połączonych części 

co najmniej 20 cm. Przy łączeniu ścian za pomocą sięgaczy grubość spoin poziomych w murze ceglanym 
powinna być zwiększona i wynosić 18 ÷ 19 mm. 
Jeżeli usytuowanie przewodów dymowych to umożliwia, zaleca się wykonywanie jako fragmentu ściany ceglanej odci
z bloczków i płytek na długości nie mniejszej niż 1 m, przy czym odcinek ten powinien być przewiązany tylko z murem 
zewnętrznym, a do części ściany z cegły może przylegać bez przewiązania, ale z powiązaniem kotwiami w sposób podam 

ku styku ścian ceglanych ze ścianami wewnętrznymi z bloczków z płytek wystarcza połącze

Końce nadproży wg punktu II powinny być ułożone poziomo na warstwie zaprawy o grubości 10 mm. Marka z
być jednakowa z marka zaprawy użytej do murowania. Długość oparcia każdego końca nadproża na murze nie powinna być 
mniejsza niż 20 cm. Spoiny pomiędzy czołami nadproży a powierzchniami przyległych bloczków lub płytek powinny być 

nad nadprożem powinien przechodzić wieniec żelbetowy o szerokości co najmniej 16 cm, 
obmurowany od zewnątrz warstwa ocieplającą z płytek o grubości 6 lub 12 cm. 
W przypadku nadproży żelbetowych składających się z kilku belek typu L wewnętrzna powierzchnia belki wewnętrznej 
powinna być ocieplona odpowiednim materiałem izolacyjnym. 
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danych w punkcie V, ale 

nieważ bloczek 29/24 stanowi 
osunku do bloczku 59/24, można wykonać mur w układzie mieszanym, np. kowadełkowym, krzyżyko-

ałej grubości drugiego  

wym w ten sposób, aby w 
loczku. W związku z tym w  

nane z zachowaniem zasad określonych dla ścian o grubości 19 cm wg punktu VI z 

W narożnikach murów o grubości 31 cm w każdej warstwie rząd płytek powinien być ułożony od strony zewnętrznej w jednym,  

bloczków o grubości 24 cm i płytek o grubości 12 cm, z zachowaniem  

bloczków o 49/24 cm w układzie mieszanym w którym warstwa główek 

W narożnikach tych murów warstwy wozówkowe jednego muru powinny być doprowadzone do lica zewnętrznego, a warstwy 
nego drugiego muru, przy czym warstwy wozówkowe obu murów powinny być zakończone w  

iadać warunkom określonym w punktach 
od V do XI. Słupy powinny być ocieplone od zewnątrz płytkami przytwierdzonymi wyżarzonym drutem umieszczonym w co 

różnych materiałów (np. ściany kominowej z 
betonu komórkowego) ściany te powinny być ze sobą połączone przez przewiązanie 

albo na styk z, powiązaniem kotwiami w 
w każdej z połączonych części 

co najmniej 20 cm. Przy łączeniu ścian za pomocą sięgaczy grubość spoin poziomych w murze ceglanym 

liwia, zaleca się wykonywanie jako fragmentu ściany ceglanej odcinka muru 
z bloczków i płytek na długości nie mniejszej niż 1 m, przy czym odcinek ten powinien być przewiązany tylko z murem 
zewnętrznym, a do części ściany z cegły może przylegać bez przewiązania, ale z powiązaniem kotwiami w sposób podam 

ku styku ścian ceglanych ze ścianami wewnętrznymi z bloczków z płytek wystarcza połączenie bez przewiązania —  

prawy o grubości 10 mm. Marka zaprawy powinna 
być jednakowa z marka zaprawy użytej do murowania. Długość oparcia każdego końca nadproża na murze nie powinna być 

ków lub płytek powinny być 
wy o szerokości co najmniej 16 cm, 

powierzchnia belki wewnętrznej  
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XV. Węgarki osłaniające. 
Węgarki osłaniające, jeśli są przewidziane, po
do ościeży na zaprawie cementowo-wapieimej marki 30.

XVI. Wymiary otworów okiennych i drzwiowych.
Wymiary otworów okiennych i drzwiowych po
projektowanych wymiarów otworów nie mogą przekraczać ± 10 mm.
Jeżeli projekt przewiduje usytuowanie otworów na jednym poziomie, to największe dopuszczalne odchyłki od projektowanego 
poziomu należy przyjmować wg punktu XVIII (tablica).

XVII. Spoiny. 
Spoiny powinny być całkowicie wypełnione zaprawą w trakcie wznoszenia murów. Grubość 
15 mm. a pionowych — 10 mm. Odchyłki grubości spoin nic powinny być więk

XVIII. Prawidłowość wykonania powierzchni i krawę
Mury powinny być tak wykonane, aby ich po
przecięcia się powierzchni były w przybliżeniu liniami prostymi.
 
Dopuszczalne odchyłki podano w tablicy.
 

Rodzaj odchyłek 

Zwichrowanie i skrzywienie powierzchni

Odchylenia krawędzi od lini prostej 

Odchylenia od pionu 
powierzchni i krawędzi 
ścian grubych (≥24 
cm) 

Na wysokości 1 m ściany

Na wysokości 1 
kondygnacji 

Na całej wysokości ściany

Odchylenia od pionu 
powierzchni i krawędzi 
ścian wypełniających 
szkielet oraz ścianek 
działowych. 

Na wysokości 1 m ściany

Na wysokości 1 
kondygnacji 

Odchylenia górnych powierzchni każdej warstwy 
elementów od kierunku poziomego. 

Odchylenia przecinających się powierzchni od 
kąta prostego. 

 
XIX. Program nadań.  
Podstawy do odbioru technicznego robót murowych z elementów z autoklawizowa
następujące badania: 

• badanie materiałów (zgodność z punktem II),
• badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych (zgodność z punktami III÷XVIII).

XX. Warunki przystąpienia do badań.
Badania należy przeprowadzać zarówno w trakcie odbioru częściowego (międ
robót murowych, jak i w czasie odbioru całości tych ro
odbiorze powinny odpowiadać wymaganiom podanym w punkcie I. Do badania robót zakoń
zobowiązany przedstawić: 

- protokoły badań kontrolnych lub zaświadczeń (atestów) jakości materiałów,
- protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych),
- zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonania robót.
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Węgarki osłaniające, jeśli są przewidziane, powinny być wykonane z pasków ciętych z płytek o grubości 6 cm, umocowanych 
wapieimej marki 30. 

Wymiary otworów okiennych i drzwiowych. 
Wymiary otworów okiennych i drzwiowych powinny być o kreślone projektem. Największe dopuszczalne odchyłki od 
projektowanych wymiarów otworów nie mogą przekraczać ± 10 mm. 

ekt przewiduje usytuowanie otworów na jednym poziomie, to największe dopuszczalne odchyłki od projektowanego 
poziomu należy przyjmować wg punktu XVIII (tablica). 

Spoiny powinny być całkowicie wypełnione zaprawą w trakcie wznoszenia murów. Grubość spoin poziomych powinna wynosić 
10 mm. Odchyłki grubości spoin nic powinny być większe niż ± 3 mm. 

Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi. 
Mury powinny być tak wykonane, aby ich powierzchnie były zbliżone do płaszczyzn pionowych lub poziomych, a krawędzie 
przecięcia się powierzchni były w przybliżeniu liniami prostymi. 

Dopuszczalne odchyłki podano w tablicy. 

Dopuszczalne odchyłki 

Zwichrowanie i skrzywienie powierzchni ≤ 4 mm/m 

≤ 3 mm/m i nie więcej niż 
jedno na 2 m 

Na wysokości 1 m ściany ≤ 3 mm 

Na wysokości 1 
≤ 6 mm 

Na całej wysokości ściany ≤ 15 mm 

Na wysokości 1 m ściany ≤ 6 mm 

Na wysokości 1 
≤ 10 mm 

Odchylenia górnych powierzchni każdej warstwy ≤ 2 mm/m i nie więcej niż 30 
mm na całej długości ściany 

Odchylenia przecinających się powierzchni od ≤ 10 mm/m i nie więcej niż 30 
mm na całej długości ściany 

nego robót murowych z elementów z autoklawizowanych betonów komórkowych stanowią 

badanie materiałów (zgodność z punktem II), 
badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych (zgodność z punktami III÷XVIII). 

Warunki przystąpienia do badań. 
Badania należy przeprowadzać zarówno w trakcie odbioru częściowego (międzyoperacyjnego) poszczególnych fragmentów 

bót murowych, jak i w czasie odbioru całości tych robót. Dokumenty warunkujące przystąpienie do badań technicznych przy 
maganiom podanym w punkcie I. Do badania robót zakończonych wykonawca jest 

protokoły badań kontrolnych lub zaświadczeń (atestów) jakości materiałów, 
protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych), 
zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonania robót. 
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ekt przewiduje usytuowanie otworów na jednym poziomie, to największe dopuszczalne odchyłki od projektowanego  
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bót. Dokumenty warunkujące przystąpienie do badań technicznych przy 
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XXI. Opis badań. 
• Badanie materiałów należy przeprowadzać po

stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji techni
Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich ja
poddane badaniom przed ich wbudowaniem.

• Badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych
- Sprawdzenie zgodności obrysu i głównych wymiarów, grubości morów oraz wymiarów otworów na

przez porównanie murów z doku
pomiar. 

- Pomiaru długości i wysokości murów należy doko
i wymiarów otworów — przymiarem z podziałką milimetrową.

- Jako wynik należy przyjmować wartość średnią po
- Sprawdzenie prawidłowości wiązania murów, połączeń, ułożenia nadproży należy przeprowadzać w trakcie 

wykonywania robót przez oględziny ze
- Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzać w trakcie w znoszenia murów i po ich ukończeniu. 

W przypadkach gdy oględziny nasuwa
pomiar dowolnie wybranego odcinka muru przymiarem z podziałką milimetrową i określić grubości spoin poziomych i 
pionowych zgodnie z ustaleniami PN

- Sprawdzenie równości powierzchni i prostoliniowości kraw
powierzchni muru i do krawędzi laty kontrol
powierzchnią lub krawędzią muru z dokładnością do 1 mm.

- Sprawdzenie pionowości powierzchni i
milimetrową. 

- Sprawdzenie poziomowości warstw należy przeprowadzać poziomnicą i łatą kontrolną lub poziomicą wężową.
- Sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru 

murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z podziałką milimetrową.
Prześwit w odległości 1 m od wierzchołka mierzonego kąta nie powinien przekraczać wartości podanej w punkcie 
XVIII. 

XXII. Ocena wyników badań. 
Jeżeli badania przewidziane w punkcie XXI dały wynik pozytywny, wykonane roboty mu
wymaganiami Specyfikacji Technicznej. W przypadku gdy chociaż jedno z badań dato wynik ujemny, całość odbieranych robót 
murowych lub tylko ich części należy uznać za niezgodne z wymaganiami Specyfikacji Technicznej.
W przypadku uznania całości lub części robót muro
przeprowadzająca badania powinna ustalić, czy w da
bezpieczeństwu budowli. Mury zagrażające bezpieczeństwu budowli lub nie odpowiada
założeniom funkcjonalnym powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób prawidłowy i przedstawione do b

 
5.2.2.2.5 Konstrukcje zespolone ceglano

I. Zgodność z dokumentacją.  
Konstrukcje zespolone powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną opisową i rysunkowa, uwzględniającą wy
magania norm. 

Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od dokumen
technicznie i są udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy po
równorzędnym dowodem. 

II. Materiały 

Cegła 
Cegła w zależności od jej rodzaju powinna odpowiadać wymaganiom ustalonym w PN
zachowaniem warunku, aby jej wytrzymałość na ściskanie nie była mniejsza niż 10 MPa (100 kG/cm

Nie zaleca się stosować cegieł pochodzących z roz

Stosowanie połówek cegły i innych cegieł ułamko
się w przypadkach określonych w PN-68/B

Beton zwykły. 
Beton zwykły o marce 140 i 170, a w przy
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eży przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów 
tych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami. 

ce dokumentów stwierdzających ich jakość, a budzące pod tym względem wątpliwości, powinny być 
poddane badaniom przed ich wbudowaniem. 
Badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych 
Sprawdzenie zgodności obrysu i głównych wymiarów, grubości morów oraz wymiarów otworów na
przez porównanie murów z dokumentacją techniczną i stwierdzenie prawidłowości przez oględziny zewnętrzne i 

Pomiaru długości i wysokości murów należy dokonywać taśmą stalową z podziałką centymetrową, zaś grubości murów 
ymiarem z podziałką milimetrową. 

Jako wynik należy przyjmować wartość średnią pomiarów wykonanych w trzech miejscach. 
Sprawdzenie prawidłowości wiązania murów, połączeń, ułożenia nadproży należy przeprowadzać w trakcie 
wykonywania robót przez oględziny zewnętrzne i pomiar na zgodność z wymaganiami podanymi w punkcie V÷XVI.
Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzać w trakcie w znoszenia murów i po ich ukończeniu. 
W przypadkach gdy oględziny nasuwają wątpliwości, czy grubość spoin nie została przekroczona, należy wykonać 
pomiar dowolnie wybranego odcinka muru przymiarem z podziałką milimetrową i określić grubości spoin poziomych i 
pionowych zgodnie z ustaleniami PN-68/B-I0020. 
Sprawdzenie równości powierzchni i prostoliniowości krawędzi należy przeprowadzać przez przykła
powierzchni muru i do krawędzi laty kontrolnej długości 2 m oraz przez pomiar wielkości prześwitu pomiędzy łatą a 
powierzchnią lub krawędzią muru z dokładnością do 1 mm. 
Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi należy przeprowadzać pionem murarskim i przy

Sprawdzenie poziomowości warstw należy przeprowadzać poziomnicą i łatą kontrolną lub poziomicą wężową.
Sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru należy przeprowadzać stalowym kątownikiem 
murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z podziałką milimetrową. 
Prześwit w odległości 1 m od wierzchołka mierzonego kąta nie powinien przekraczać wartości podanej w punkcie 

dziane w punkcie XXI dały wynik pozytywny, wykonane roboty murowe należy uznać za zgodne z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznej. W przypadku gdy chociaż jedno z badań dato wynik ujemny, całość odbieranych robót 

ży uznać za niezgodne z wymaganiami Specyfikacji Technicznej.
W przypadku uznania całości lub części robót murowych za niezgodne z wymaganiami Specyfikacji Technicznej komisja 
przeprowadzająca badania powinna ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa od postano
bezpieczeństwu budowli. Mury zagrażające bezpieczeństwu budowli lub nie odpowiadające określonym w projekcie 
założeniom funkcjonalnym powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób prawidłowy i przedstawione do b

Konstrukcje zespolone ceglano- żelbetowe wykonywane na budowie. 

lone powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną opisową i rysunkowa, uwzględniającą wy

dstępstwa od dokumentacji technicznej, które nie naruszają postanowień norm, a są uzasadnione 
wane zapisem dokonanym w dzienniku budowy potwierdzonym prze/ nadzór techniczny lub innym 

ła w zależności od jej rodzaju powinna odpowiadać wymaganiom ustalonym w PN-75/B-12001 lub PN
zachowaniem warunku, aby jej wytrzymałość na ściskanie nie była mniejsza niż 10 MPa (100 kG/cm

Nie zaleca się stosować cegieł pochodzących z rozbiórki. 

Stosowanie połówek cegły i innych cegieł ułamkowych ponad ilość konieczna do uzyskania prawidłowe
68/B-10020. 

o marce 140 i 170, a w przypadkach uzasadnionych technicznie o marce 110, powinien odpowiadać 
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średnio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów 
cznej oraz z powołanymi normami. 

kość, a budzące pod tym względem wątpliwości, powinny być 

Sprawdzenie zgodności obrysu i głównych wymiarów, grubości morów oraz wymiarów otworów należy przeprowadzać 
mentacją techniczną i stwierdzenie prawidłowości przez oględziny zewnętrzne i 

nywać taśmą stalową z podziałką centymetrową, zaś grubości murów 

 
Sprawdzenie prawidłowości wiązania murów, połączeń, ułożenia nadproży należy przeprowadzać w trakcie 

niami podanymi w punkcie V÷XVI. 
Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzać w trakcie w znoszenia murów i po ich ukończeniu. 

czona, należy wykonać 
pomiar dowolnie wybranego odcinka muru przymiarem z podziałką milimetrową i określić grubości spoin poziomych i 

ędzi należy przeprowadzać przez przykładanie do 
nej długości 2 m oraz przez pomiar wielkości prześwitu pomiędzy łatą a 

dzi należy przeprowadzać pionem murarskim i przymiarem z podziałką 

Sprawdzenie poziomowości warstw należy przeprowadzać poziomnicą i łatą kontrolną lub poziomicą wężową. 
należy przeprowadzać stalowym kątownikiem 

Prześwit w odległości 1 m od wierzchołka mierzonego kąta nie powinien przekraczać wartości podanej w punkcie  

rowe należy uznać za zgodne z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznej. W przypadku gdy chociaż jedno z badań dato wynik ujemny, całość odbieranych robót 

ży uznać za niezgodne z wymaganiami Specyfikacji Technicznej. 
wych za niezgodne z wymaganiami Specyfikacji Technicznej komisja 

stępstwa od postanowień zagrażają 
jące określonym w projekcie  

założeniom funkcjonalnym powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób prawidłowy i przedstawione do badań. 

lone powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną opisową i rysunkowa, uwzględniającą wy 

tacji technicznej, które nie naruszają postanowień norm, a są uzasadnione 
twierdzonym prze/ nadzór techniczny lub innym  

12001 lub PN-71/B-12008, z  
zachowaniem warunku, aby jej wytrzymałość na ściskanie nie była mniejsza niż 10 MPa (100 kG/cm2). 

wych ponad ilość konieczna do uzyskania prawidłowego wiązania dopuszcza  

nien odpowiadać  
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wymaganiom ustalonym w PN-88/ B-06250.

Stal zbrojeniowa. 
Stal zbrojeniowa przeznaczona do zbrojenia betonu powinna pod względem rodzaju i klasy odpowiadać wymaganiom PN
84/B-03264, stal zaś przeznaczona do zbr
PN-68/ B-10020. 

Zaprawy. 
W zależności od wymagań projektu do konstrukcji zespolonych mogą być użyte zaprawy budowlane cementowo
cementowe wg PN-88/B-14501 o takim skła
projektem i wymaganiami w PN-89/B-03340.

III. Części murowane. 
Części murowane z cegły powinny być wyko
murowe powinny odpowiadać wymaganiom ustalonym w PN

Ponadto powinny być spełnione następujące warunki dodatkowe:
• dopuszczalne odchyłki w wymiarach przekroju poprzecznego kanałów i bruzd na części żelbetowych nie powinny być 

większe niż ±10 mm, 
• grubość ścian kanałów i bruzd nie powinna być mniejsza niż ½ cegły, jeśli maja one zastąpić deskowanie części 

żelbetowych (nie dotyczy to kształtek cerami
• ściany tych kanałów i bruzd powinny być wymu

mm, przy czym użycie cegieł połówko
prawidłowego wiązania jest niedopuszczalne,

• w konstrukcji murowej z wewnętrznymi piono
około 1 m powinien być pozostawiany otwór umożliwiający dokładne oczyszczenie i zwilżenie kanału; otwór ten 
powinien być zamurowany bezpo

IV. Części żelbetowe. 

Zbrojenie. 
Zbrojenie powinno być wykonane zgodnie z projektem ze stali wg punktu I. Elementy zbrojenia powinny być przed użyciem 
oczyszczone z kurzu i brudu, z łuszczącej się rdzy, śladów tłuszczu itp. zanieczysz

Dopuszczalne odchyłki długości prętów zbrojenia nie powinny być większe niż:
• ±30 mm — dla całej długości pręta,
• ±20 mm — dla poszczególnych odcinków pręta (miejsca odgięć),
• ±10 mm — dla haków. 

Montaż zbrojenia powinien być przeprowadzony zgodnie z wymaganiami PN
• dopuszczalne odchyłki w rozstawieniu prętów zbrojenia nie powinny być większe niż ±5 mm,
• dopuszczalne odchyłki w grubościach otulenia prętów nie powinny przekraczać +10 mm i 

Betonowanie. 
Betonowanie powinno być wykonane po
06251 z tym, że w przypadku części żelbetowych zewnętrznych umieszczonych w bruzdach pionowych mury mogą być 
uprzednio wzniesione na wysokość poszczególnych kondygnacji albo odst
lecz nie wyżej niż 4,0 m, natomiast wewnętrz
powinny być betonowane stopniowo, w miarę wznoszenia murów, odcinkami o wyso

Prawidłowość wykonania powierzchni części żelbetowych. 
W zewnętrznych częściach żelbetowych widoczne powierzchnie betonu powinny być płaszczyz
dwuścienne miedzy przecinającymi się płaszczyznami powinny być zgodne z
przecięcia się liniami prostymi. 

Powierzchnia powinna być równa, bez wgłębień, ra
niedopuszczalne. 

Dopuszczalne odchyłki należy przyjmować wg tab

Lp. Rodzaje usterek 

1 
Zwichrowania i skrzywienia 
powierzchni (odchylenia od 
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06250. 

zbrojeniowa przeznaczona do zbrojenia betonu powinna pod względem rodzaju i klasy odpowiadać wymaganiom PN
czona do zbrojenia murów (np. na strzemiona wzmacniające ściany kanałów) 

W zależności od wymagań projektu do konstrukcji zespolonych mogą być użyte zaprawy budowlane cementowo
14501 o takim składzie, jaki zapewnia uzyskanie marki zaprawy nie niższej niż przewidziana 

03340. 

Części murowane z cegły powinny być wykonane zgodnie z projektem, a pod względem prawidłowości i dokładności roboty 
dać wymaganiom ustalonym w PN-68/B-10020. 

Ponadto powinny być spełnione następujące warunki dodatkowe: 
dopuszczalne odchyłki w wymiarach przekroju poprzecznego kanałów i bruzd na części żelbetowych nie powinny być 

bość ścian kanałów i bruzd nie powinna być mniejsza niż ½ cegły, jeśli maja one zastąpić deskowanie części 
żelbetowych (nie dotyczy to kształtek ceramicznych zastępujących dekowanie), 
ściany tych kanałów i bruzd powinny być wymurowane na niepełne spoiny nie głębsze niż 20 mm i nie płytsze niż 10 
mm, przy czym użycie cegieł połówkowych i ułamkowych w liczbie większej niż to jest potrzebne do uzyskania 
prawidłowego wiązania jest niedopuszczalne, 
w konstrukcji murowej z wewnętrznymi pionowymi częściami żelbetowymi, u spodu każdego odcinka muru wysokości 
około 1 m powinien być pozostawiany otwór umożliwiający dokładne oczyszczenie i zwilżenie kanału; otwór ten 
powinien być zamurowany bezpośrednio przed przystąpieniem do wypełnienia kanału masą betonową.

Zbrojenie powinno być wykonane zgodnie z projektem ze stali wg punktu I. Elementy zbrojenia powinny być przed użyciem 
oczyszczone z kurzu i brudu, z łuszczącej się rdzy, śladów tłuszczu itp. zanieczyszczeń. 

ki długości prętów zbrojenia nie powinny być większe niż: 
dla całej długości pręta, 
dla poszczególnych odcinków pręta (miejsca odgięć), 

Montaż zbrojenia powinien być przeprowadzony zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251, przy czym w szczególności:
dopuszczalne odchyłki w rozstawieniu prętów zbrojenia nie powinny być większe niż ±5 mm,
dopuszczalne odchyłki w grubościach otulenia prętów nie powinny przekraczać +10 mm i -5 mm.

Betonowanie powinno być wykonane po zakończeniu murowania ścianek kanałów i bruzd zgodnie z wymaganiami PN
06251 z tym, że w przypadku części żelbetowych zewnętrznych umieszczonych w bruzdach pionowych mury mogą być 
uprzednio wzniesione na wysokość poszczególnych kondygnacji albo odstępów poszczególnych pasów (wieńców) po
lecz nie wyżej niż 4,0 m, natomiast wewnętrzne części żelbetowe słupów lub ścian, umieszczone w kanałach pionowych, 

niowo, w miarę wznoszenia murów, odcinkami o wysokości nie większej niż 1,20 m.

Prawidłowość wykonania powierzchni części żelbetowych.  
W zewnętrznych częściach żelbetowych widoczne powierzchnie betonu powinny być płaszczyznami pionowymi, kąty 

cymi się płaszczyznami powinny być zgodne z kątami przewidzianymi projektem, a krawędzie 

Powierzchnia powinna być równa, bez wgłębień, raków, wżerek, odprysków itp. Miejscowe odsłonięcia zbrojenia są 

Dopuszczalne odchyłki należy przyjmować wg tablicy: 

Dopuszczalne odchyłki 
Zwichrowania i skrzywienia 
powierzchni (odchylenia od 

nie więcej niż 5 mm na 1 m i nie 
więcej niż 15 mm na całej 
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zbrojeniowa przeznaczona do zbrojenia betonu powinna pod względem rodzaju i klasy odpowiadać wymaganiom PN-
niające ściany kanałów) — wymaganiom  

W zależności od wymagań projektu do konstrukcji zespolonych mogą być użyte zaprawy budowlane cementowo-wapienna lub 
skanie marki zaprawy nie niższej niż przewidziana  

wości i dokładności roboty  

dopuszczalne odchyłki w wymiarach przekroju poprzecznego kanałów i bruzd na części żelbetowych nie powinny być 

bość ścian kanałów i bruzd nie powinna być mniejsza niż ½ cegły, jeśli maja one zastąpić deskowanie części 

nie głębsze niż 20 mm i nie płytsze niż 10 
trzebne do uzyskania 

lbetowymi, u spodu każdego odcinka muru wysokości 
około 1 m powinien być pozostawiany otwór umożliwiający dokładne oczyszczenie i zwilżenie kanału; otwór ten  

średnio przed przystąpieniem do wypełnienia kanału masą betonową. 

Zbrojenie powinno być wykonane zgodnie z projektem ze stali wg punktu I. Elementy zbrojenia powinny być przed użyciem  

przy czym w szczególności: 
dopuszczalne odchyłki w rozstawieniu prętów zbrojenia nie powinny być większe niż ±5 mm, 

5 mm. 

kończeniu murowania ścianek kanałów i bruzd zgodnie z wymaganiami PN-63/8-
06251 z tym, że w przypadku części żelbetowych zewnętrznych umieszczonych w bruzdach pionowych mury mogą być 

ępów poszczególnych pasów (wieńców) poziomych, 
ne części żelbetowe słupów lub ścian, umieszczone w kanałach pionowych,  

ększej niż 1,20 m. 

nami pionowymi, kąty 
kątami przewidzianymi projektem, a krawędzie  

ków, wżerek, odprysków itp. Miejscowe odsłonięcia zbrojenia są  
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płaszczyzny) 

2 Odchylenia krawędzi od linii prostej

3 
Odchylenia powierzchni i krawędzi 

od kierunku pionowego

4 

Odchylenie przecinających się 
płaszczyzn od kąta prostego lub 

innego kąta przewidzianego 
projektem 

5 
Wgłębienia, raki, wżerki, odpryski 

itp. wady lub uszkodzenia 
powierzchni betonu 

 
V. Program badań 
Podstawę do odbioru technicznego konstrukcji zespolonych ceglano

• badanie materiałów wg punktu II,
• badanie prawidłowości i dokładności wykonania części murowanych z cegły wg punktu III,
• badanie prawidłowości i dokładności wykonania części żelbetowy wg punktu IV.

VI. Warunki przystąpienia do badań.

Założenia ogólne. 
Badanie robót zanikających, jak np. sprawdzenie k
dokładności wykonania zbrojenia, należy przeprowadzać w trakcie robót. Wyniki należy wpisywać do dziennika budowy. 
Odbiór całości robót należy przeprowadzać podczas odbioru końcowego.

Dokumenty. 
Dokumenty warunkujące przystąpienie do ba

VII. Badanie materiałów. 
Badanie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych do
zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami. Materiały przeznaczone 
do robót, nie mające dokumentów stwierdzających ich ja
poddawane badaniom. 

Bieżącej kontroli powinna być także poddana jakość masy betonowej.

VIII. Badanie prawidłowości i dokładności wykonania części murowanych z cegły.
Badanie prawidłowości i dokładności wykonania części murowanych z cegły należy przeprowadzić wg PN
ponadto należy sprawdzić z dokładnością do 1 mm wymiary przekroju poprzecznego kana
oględziny zewnętrzne, czy nie nastąpiło rozepchnięcie ścianek tych kanałów i bruzd po ich zabetonowaniu.

IX. Badanie prawidłowości i dokła

Sprawdzenie średnic zbrojenia należy, po jego uprzednim oczyszczeniu, wykonać suwmiarką z do

Sprawdzenie długości zbrojenia - całkowitej i poszczególnych odcinków 
1 cm. 

Sprawdzenie rozstawienia prętów i grubości otulenia

Sprawdzenie prawidłowości betonowania i ja
struktury należy przeprowadzać bieżąco w trakcie robót, a po ich zakończeniu 
budowy oraz, przez oględziny powierzchni betonu i ewentualnych miejscowych wykuć cegły lub za pomocą innych nie 
niszczących metod badań. 

Sprawdzenie stanu powierzchni części żelbe
wykonania powierzchni części żelbetowych) należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i pomiar w sposób określony 
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widocznej powierzchni 

Odchylenia krawędzi od linii prostej 
nie więcej niż 3 mm na 1 m i nie 

więcej niż dwa odchylenia na 
długości łaty (2 m) 

Odchylenia powierzchni i krawędzi 
od kierunku pionowego 

nie więcej niż 5 mm na 1 m badanej 
konstrukcji, ogółem nie więcej niż 

10 mm na wysokości jednej 
kondygnacji i niż 30 mm na całej 

wysokości budynku 
Odchylenie przecinających się 

płaszczyzn od kąta prostego lub 
innego kąta przewidzianego 

nie więcej niż 5 mm 

Wgłębienia, raki, wżerki, odpryski 
itp. wady lub uszkodzenia 

 

o głębokości nie przekraczającej 
5% przekroju elementu i o łącznej 
powierzchni nie większej niż 5% 
widocznej powierzchni betonu 

cznego konstrukcji zespolonych ceglano-żelbetowych stanowią następujące badania:
badanie materiałów wg punktu II, 

prawidłowości i dokładności wykonania części murowanych z cegły wg punktu III, 
badanie prawidłowości i dokładności wykonania części żelbetowy wg punktu IV. 

Warunki przystąpienia do badań. 

Badanie robót zanikających, jak np. sprawdzenie kanałów i bruzd dla części żelbetowych oraz sprawdzenie prawidłowości i 
dokładności wykonania zbrojenia, należy przeprowadzać w trakcie robót. Wyniki należy wpisywać do dziennika budowy. 
Odbiór całości robót należy przeprowadzać podczas odbioru końcowego. 

Dokumenty warunkujące przystąpienie do badań technicznych przy odbiorze powinny odpowiadać wymaganiom wg punktu I.

Badanie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierd
łów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami. Materiały przeznaczone 

do robót, nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość, a budzące pod tym względem wątpliwości, po

Bieżącej kontroli powinna być także poddana jakość masy betonowej. 

Badanie prawidłowości i dokładności wykonania części murowanych z cegły. 
Badanie prawidłowości i dokładności wykonania części murowanych z cegły należy przeprowadzić wg PN

nością do 1 mm wymiary przekroju poprzecznego kanałów i bruzd oraz sprawdzić przez 
oględziny zewnętrzne, czy nie nastąpiło rozepchnięcie ścianek tych kanałów i bruzd po ich zabetonowaniu.

Badanie prawidłowości i dokładności wykonania części żelbetowych. 

należy, po jego uprzednim oczyszczeniu, wykonać suwmiarką z do

całkowitej i poszczególnych odcinków - należy wykonać taśmą stalową z d

Sprawdzenie rozstawienia prętów i grubości otulenia należy wykonać miarką z dokładnością do 1 mm.

Sprawdzenie prawidłowości betonowania i jakości betonu pod względem stopnia zagęszczenia i jedno
ć bieżąco w trakcie robót, a po ich zakończeniu - na podstawie kontroli zapisów 

dziny powierzchni betonu i ewentualnych miejscowych wykuć cegły lub za pomocą innych nie 

Sprawdzenie stanu powierzchni części żelbetowych na zgodność z wymaganiami określonymi w punkcie IV (prawidłowość 
wykonania powierzchni części żelbetowych) należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i pomiar w sposób określony 
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żelbetowych stanowią następujące badania: 

towych oraz sprawdzenie prawidłowości i 
dokładności wykonania zbrojenia, należy przeprowadzać w trakcie robót. Wyniki należy wpisywać do dziennika budowy.  

dań technicznych przy odbiorze powinny odpowiadać wymaganiom wg punktu I. 

kumentów stwierdzających 
łów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami. Materiały przeznaczone 

kość, a budzące pod tym względem wątpliwości, powinny być  

Badanie prawidłowości i dokładności wykonania części murowanych z cegły należy przeprowadzić wg PN-68/B-10020, a 
łów i bruzd oraz sprawdzić przez  

oględziny zewnętrzne, czy nie nastąpiło rozepchnięcie ścianek tych kanałów i bruzd po ich zabetonowaniu. 

należy, po jego uprzednim oczyszczeniu, wykonać suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm. 

należy wykonać taśmą stalową z dokładnością do  

należy wykonać miarką z dokładnością do 1 mm. 

kości betonu pod względem stopnia zagęszczenia i jednorodności 
na podstawie kontroli zapisów w dzienniku 

dziny powierzchni betonu i ewentualnych miejscowych wykuć cegły lub za pomocą innych nie  

ych na zgodność z wymaganiami określonymi w punkcie IV (prawidłowość 
wykonania powierzchni części żelbetowych) należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i pomiar w sposób określony  
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w PN-68/B-10020. 

X. Ocena wyników badań 
Jeśli badania przewidziane dadzą wynik dodatni, wykonane konstrukcje zespolone należy uznać za zgodne z wymaganiami 
Specyfikacji technicznej. W przypadku gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny bądź całość odbieranych konstrukcji, bądź 
tylko ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami Specyfikacji Technicznej.

Zbrojenie nie przyjęte w wyniku sprawdzenia przy odbiorze częściowym wg punktu IX powinno być przedstawione do 
ponownego badania, po wykonaniu poprawek mających na celu zmnie
ponownego badania powinny być przedstawione po przemurowaniu ka
nie odpowiadały wymaganiom Specyfikacji Technicznej.

W razie uznania całości lub części wykonanych kons
technicznej, należy ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa od postanowień Specyfikacji Technicznej 
zagrażają bezpieczeństwu budowli. 

Konstrukcje zagrażające bezpieczeństwu budowli powinny być rozebrane oraz ponownie w sposób pra
przedstawione do badań. 
 
5.2.2.2.6 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej.

Wymagania podstawowe. 
• Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej powinny być wykonane według PN

do przeznaczenia warstwy. 
• Podkład pod warstwę cementową powinien być trwały, nieodkształcalny, poziomy lub ze spadkami, o powierzchni 

czystej i szorstkiej.  
• Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN

- na ściskanie – 12 MPa, 
- na zginanie – 3 MPa. 

• Podłoże, na którym wykonuje się
nasycone wodą. 

• Podkład cementowy powinien by
• W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne.
• Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ci

niższa niż 5°C. 
• Zaprawę cementową należy przygotowywa
• Zaprawa powinna mieć konsystencj
• Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna by

być większa niż 400 kg/m3. 
• Zaprawę cementową należy układa

równej grubości podkładu z zastosowaniem r
wyrównaniem i zatarciem. 

• Podkład powinien mieć powierzchni
• Warstwa wyrównawcza cementowa po wykonaniu powinna mieć jednolitą barwę, przy czym niedopuszczalne są 

pęknięcia i rysy włoskowate.  
• Powierzchnia warstwy powinna być równa, a dopuszczalne odchylenia sprawdzane za 

powinny przekraczać 3mm. Dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych spadków mierzone za pomocą 
łaty kontrolnej 2 m, nie powinno być większe niż ± 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki i nie powinno 
powodować zaniku projektowanego spadku.

• Warstwa wyrównawcza powinna całą powierzchnią przylegać do podkładu i powinna być trwale z nim związana.
• Grubość warstwy z zaprawy cementowej nie powinna wynosić mniej niż 20 mm.
• Szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane w

wzdłuż osi słupów konstrukcyjnych oraz w liniach odgraniczających posadzki o wyraźnie różniących się obciążeniach.
Niezależnie od wykonania szczelin dylatacyjnych, wynikłych z konstrukcji budyn
być wykonane szczeliny przeciwskurczowe.
Szczeliny powinny być wypełnione odpowiednim materiałem wskazanym w dokumentacji.

• W ciągu pierwszych 7 dni podkład 
polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni
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ne dadzą wynik dodatni, wykonane konstrukcje zespolone należy uznać za zgodne z wymaganiami 
Specyfikacji technicznej. W przypadku gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny bądź całość odbieranych konstrukcji, bądź 

ko ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami Specyfikacji Technicznej. 

Zbrojenie nie przyjęte w wyniku sprawdzenia przy odbiorze częściowym wg punktu IX powinno być przedstawione do 
ponownego badania, po wykonaniu poprawek mających na celu zmniejszenie odchyłek do granic dopuszczalnych. Również do 

nia powinny być przedstawione po przemurowaniu kanały i bruzdy przeznaczone na części żelbetowe, jeśli 
nie odpowiadały wymaganiom Specyfikacji Technicznej. 

zęści wykonanych konstrukcji zespolonych za niezgodne z wymaganiami Specyfikacji 
technicznej, należy ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa od postanowień Specyfikacji Technicznej 

bezpieczeństwu budowli powinny być rozebrane oraz ponownie w sposób pra

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej. 

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej powinny być wykonane według PN-90/B-14501 o marce dostosowanej 

Podkład pod warstwę cementową powinien być trwały, nieodkształcalny, poziomy lub ze spadkami, o powierzchni 

podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza

ę podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i zanieczyszcze

Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem
wykonane szczeliny dylatacyjne. 

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej

y przygotowywać mechanicznie. 
konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 

spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość

y układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysoko
ci podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym 

powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie
Warstwa wyrównawcza cementowa po wykonaniu powinna mieć jednolitą barwę, przy czym niedopuszczalne są 

Powierzchnia warstwy powinna być równa, a dopuszczalne odchylenia sprawdzane za pomocą łaty kontrolnej 2 m, nie 
powinny przekraczać 3mm. Dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych spadków mierzone za pomocą 
łaty kontrolnej 2 m, nie powinno być większe niż ± 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki i nie powinno 

ać zaniku projektowanego spadku. 
Warstwa wyrównawcza powinna całą powierzchnią przylegać do podkładu i powinna być trwale z nim związana.
Grubość warstwy z zaprawy cementowej nie powinna wynosić mniej niż 20 mm. 
Szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane w miejscach dylatacji całego budynku, przy fundamentach maszyn, 
wzdłuż osi słupów konstrukcyjnych oraz w liniach odgraniczających posadzki o wyraźnie różniących się obciążeniach.
Niezależnie od wykonania szczelin dylatacyjnych, wynikłych z konstrukcji budynku, w warstwie wyrównawczej powinny 
być wykonane szczeliny przeciwskurczowe. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 4 do 12 mm. 
Szczeliny powinny być wypełnione odpowiednim materiałem wskazanym w dokumentacji. 

gu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 
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ne dadzą wynik dodatni, wykonane konstrukcje zespolone należy uznać za zgodne z wymaganiami 
Specyfikacji technicznej. W przypadku gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny bądź całość odbieranych konstrukcji, bądź  

Zbrojenie nie przyjęte w wyniku sprawdzenia przy odbiorze częściowym wg punktu IX powinno być przedstawione do 
jszenie odchyłek do granic dopuszczalnych. Również do 
nały i bruzdy przeznaczone na części żelbetowe, jeśli  

trukcji zespolonych za niezgodne z wymaganiami Specyfikacji 
technicznej, należy ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa od postanowień Specyfikacji Technicznej  

bezpieczeństwu budowli powinny być rozebrane oraz ponownie w sposób prawidłowy wykonane i 

14501 o marce dostosowanej 

Podkład pod warstwę cementową powinien być trwały, nieodkształcalny, poziomy lub ze spadkami, o powierzchni 

mniejsza niż: 

kurzu i zanieczyszczeń oraz 

ntów budynku paskiem papy 

gu co najmniej 3 dni nie powinna być 

ść cementu nie powinna 

kierunkowymi o wysokości 
szczenia z równoczesnym 

, zgodnie z ustalonym spadkiem. 
Warstwa wyrównawcza cementowa po wykonaniu powinna mieć jednolitą barwę, przy czym niedopuszczalne są 

pomocą łaty kontrolnej 2 m, nie 
powinny przekraczać 3mm. Dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych spadków mierzone za pomocą 
łaty kontrolnej 2 m, nie powinno być większe niż ± 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki i nie powinno 

Warstwa wyrównawcza powinna całą powierzchnią przylegać do podkładu i powinna być trwale z nim związana. 

miejscach dylatacji całego budynku, przy fundamentach maszyn, 
wzdłuż osi słupów konstrukcyjnych oraz w liniach odgraniczających posadzki o wyraźnie różniących się obciążeniach. 

ku, w warstwie wyrównawczej powinny 
Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 4 do 12 mm. 

utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią 



 

 

 

INWEST-TOOR Usługi w budownictwie
02-495 Warszawa ul. Wojciechowskiego 36 m 23B

NIP: 522-213-37-50 

 
 

5.2.2.2.7 Podkłady samopoziomujące pod posadzki.

Podłoże pod podkład samopoziomujący powinno być mocne, szorstkie 
przyczepność (tłuszcze, bitumy, pyły itp.).
Nowe podłoża powinny odpowiadać następującym wymaganiom:

- jastrych cementowy (wiek powyżej 28dni, wilgotność poniżej 4%),
- beton (wiek powyżej 3 miesiące, wilgotność poni

 
Zabrudzenia, powłoki malarskie resztki klejów i warstwy zwietrzałe należy całkowicie usunąć. Powierzchniowe pęknięcia 
podłoża należy naprawić. 
Przed przystąpieniem do wylewania masy samopoziomującej podłoże należy starannie odkurzyć i obficie zag
środkiem zmniejszającym nasiąkliwość i wzmacniającym powierzchniowo podłoże.
 
Po przygotowaniu masę samopoziomującą należy w czasie określonym przez producenta materiału wylać na podłoże i 
rozprowadzić długą stalowa pacą lub listwą zgarniającą. Po
wałkiem kolczastym w celu uwolnienia pęcherzyków powietrza.
Jeżeli w podłożu występują dylatacje lub szczeliny przeciwskurczowe, to należy je również powtórzyć w warstwie podkładu.
 
Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża + 5°C do + 25°C.
 
Wylany podkład chronić przed zbyt szybkim przesychaniem lub silnym nasłonecznieniem.
 
5.2.2.2.8 Izolacje termiczne. 

I. Materiały. 
• Płyty termoizolacyjne: 

- płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) w/g normy PN
- płyty ze styropianu ekstrudowanego w/g normy PN
- płyty z wełny mineralnej zwykłej i lamelowej w/g normy PN
- inne rodzaje materiałów termoizolacyjnych 

 
II. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych.
Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają nastę

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projek
- są właściwie oznakowane i opakowane,
- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechne

zastosowania oraz karty katalogow
 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego po
 
III. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych.
Wszystkie materiały powinny być dostar
producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną (pkt 4 
 
Płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w warun
warunków atmosferycznych. 
 
IV. Sprzęt. 

• Do ciecia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi 
frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boni

• Pozostały sprzęt - przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traser
 
V. Transport. 
Wyroby do robót ociepiemowych mogą być przewożone jednostkami transportu sa
innymi. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem mechanicznym, 
wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy.
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Podkłady samopoziomujące pod posadzki. 

Podłoże pod podkład samopoziomujący powinno być mocne, szorstkie suche i wolne od substancji zmniejszających 
przyczepność (tłuszcze, bitumy, pyły itp.). 
Nowe podłoża powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

jastrych cementowy (wiek powyżej 28dni, wilgotność poniżej 4%), 
beton (wiek powyżej 3 miesiące, wilgotność poniżej 4%). 

Zabrudzenia, powłoki malarskie resztki klejów i warstwy zwietrzałe należy całkowicie usunąć. Powierzchniowe pęknięcia 

Przed przystąpieniem do wylewania masy samopoziomującej podłoże należy starannie odkurzyć i obficie zag
środkiem zmniejszającym nasiąkliwość i wzmacniającym powierzchniowo podłoże. 

Po przygotowaniu masę samopoziomującą należy w czasie określonym przez producenta materiału wylać na podłoże i 
rozprowadzić długą stalowa pacą lub listwą zgarniającą. Powierzchnie świeżo wylanego podkładu zaleca się przeciągnąć 
wałkiem kolczastym w celu uwolnienia pęcherzyków powietrza. 
Jeżeli w podłożu występują dylatacje lub szczeliny przeciwskurczowe, to należy je również powtórzyć w warstwie podkładu.

konywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża + 5°C do + 25°C.

Wylany podkład chronić przed zbyt szybkim przesychaniem lub silnym nasłonecznieniem. 

renu spienionego) w/g normy PN-EN 13163, 
płyty ze styropianu ekstrudowanego w/g normy PN-EN 13164, 
płyty z wełny mineralnej zwykłej i lamelowej w/g normy PN-EN 13162, 
inne rodzaje materiałów termoizolacyjnych - szkło piankowe, pianka mineralna. 

i przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych. 
Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:

są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technic
są właściwie oznakowane i opakowane, 
spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia. 

Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych. 
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną (pkt 4 -Pakowanie, przechowywanie i transport).

Płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem 

Do ciecia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi - szlifierki ręczne, piły ręczne i elektryczne, 
frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie), 

przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 

Wyroby do robót ociepiemowych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i 

ek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem mechanicznym, 
wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 
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suche i wolne od substancji zmniejszających 

Zabrudzenia, powłoki malarskie resztki klejów i warstwy zwietrzałe należy całkowicie usunąć. Powierzchniowe pęknięcia 

Przed przystąpieniem do wylewania masy samopoziomującej podłoże należy starannie odkurzyć i obficie zagruntować 

Po przygotowaniu masę samopoziomującą należy w czasie określonym przez producenta materiału wylać na podłoże i 
wierzchnie świeżo wylanego podkładu zaleca się przeciągnąć 

Jeżeli w podłożu występują dylatacje lub szczeliny przeciwskurczowe, to należy je również powtórzyć w warstwie podkładu. 

konywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża + 5°C do + 25°C. 

pujące warunki: 
towej i specyfikacji technicznej, 

go lub jednostkowego 
 

wywane zgodnie z instrukcją 
Pakowanie, przechowywanie i transport). 

uszkodzeniem i oddziaływaniem 

fierki ręczne, piły ręczne i elektryczne, 

mochodowego, kolejowego, wodnego i 

ek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem mechanicznym, 
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Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręcz
maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki.
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki transportowej. Do 
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jed
rozpory i bariery. 
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały wyściółkowe, amortyzujące, takie, jak: 
maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej.
 
VI. Układanie izolacji termicznych
Izolacje termiczne należy układać na suchej, równej czystej, odtłuszczonej i odpylnej powierzchni przy bezdeszczowej 
pogodzie i temperaturze nie niższej niż 5°C.
Izolacje termiczne powinny stanowić ciągły i szczelny układ jedno
 
VII. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych.
Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania
wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża.
 
VIII. Badania materiałów. 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku bu
materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność 
użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji i specyfikacji technicznej.
 
5.2.2.2.9 Izolacje wodochronne. 

Izolacje wodochronne powinny stanowić ciągły i szczelny układ jedno
od wody lub pary wodnej.  
 
Podkład pod izolację powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia.
Powierzchnia podkładu pod izolację przyklejane lub powłokowe powinna być su
pęknięć), czysta, odtłuszczona i odpylna. Pod izolacje z mas i folii z tworzyw sztucznych powierzchnia podkładu powinna być 
gładka i dokładnie oczyszczona z wszelkich okruchów.
 
Naroża powierzchni izolowanych powin
pod kątem 45ºC. Spadki warstwy podkładowej w balkonach i tarasach powinny wynosić co najmniej 1% (zalecane2%).
Izolacje wodochronne powinny być układane:

- podczas bezdeszczowej pogody,
- po wykonaniu wszelkich robót poprzedzających główne prace izolacyjne,
- po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustów,
- przy temperaturze powyżej 5ºC, z tym 

wymagania (np. w przypadku lepików na rozcieńczalnikach dopuszcza się 0÷5°C, w przypadku dyspersji wodnych 
powyżej 10°C, a powłoki żywiczne zaleca się układać w 18°C).

 
Materiały rolowe i lepiki należy przechowywać w temperaturze 20°C do czasu ich rozwinięcia na izolowan
 
Izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego podkładu, bez spękań i bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń.
Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodów instalacyjnych i elementów konstrukcyjnych powinny 
być szczególnie starannie uszczelnione w sposób wykluczający przeciekanie wody między tymi przewodami lub elementami a 
izolacją. 
 
W trakcie prowadzenia prac izolacyjnych i po ich wykonaniu należy chronić warstwy izolacji przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. Szczególnie izolacje poziome są narażone na uszkodzenia przy transporcie materiałów, układaniu następnej 
warstwy, spadaniu narzędzi i przedmiotów, ustawianiu rusztowań itp. 
Izolacje pionowe należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi, które mogą wystąpić przy 
gruntem. 
 
Bardzo dokładnie należy połączyć izolacje poziomą z pionową. Łączone powierzchnie muszą być wolne od kurzu i innych 
zanieczyszczeń, zagruntowane, sklejone lub zgrzane, a następnie dociśnięte. Podobnie powinny być wykonane połą
poziome izolacji ścian z izolacją podłogi.
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Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się pro
maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki.
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki transportowej. Do 

ieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować; kliny, 

Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały wyściółkowe, amortyzujące, takie, jak: 
rzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. 

Układanie izolacji termicznych 
Izolacje termiczne należy układać na suchej, równej czystej, odtłuszczonej i odpylnej powierzchni przy bezdeszczowej 
pogodzie i temperaturze nie niższej niż 5°C. 
Izolacje termiczne powinny stanowić ciągły i szczelny układ jedno- lub wielowarstwowy oddzielając budowlę bądź jej część. 

przed przystąpieniem do robót ociepleniowych. 
Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą wykorzystane do 
wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża. 

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, dotyczących przyjęcia 
tów towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność 

z wymaganiami dokumentacji i specyfikacji technicznej. 

Izolacje wodochronne powinny stanowić ciągły i szczelny układ jedno- lub wielowarstwowy oddzielając budowlę bądź jej część 

Podkład pod izolację powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia.
Powierzchnia podkładu pod izolację przyklejane lub powłokowe powinna być sucha, równa (bez wgłębień, wypukłości oraz 
pęknięć), czysta, odtłuszczona i odpylna. Pod izolacje z mas i folii z tworzyw sztucznych powierzchnia podkładu powinna być 
gładka i dokładnie oczyszczona z wszelkich okruchów. 

Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone (wyoblone) promieniem nie mniejszym niż 3 cm lub sfazowanym 
C. Spadki warstwy podkładowej w balkonach i tarasach powinny wynosić co najmniej 1% (zalecane2%).

Izolacje wodochronne powinny być układane: 
ogody, 

po wykonaniu wszelkich robót poprzedzających główne prace izolacyjne, 
po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustów, 

ºC, z tym że dla określonego rodzaju izolacji mogą być podane przez producenta odrębne 
przypadku lepików na rozcieńczalnikach dopuszcza się 0÷5°C, w przypadku dyspersji wodnych 

powyżej 10°C, a powłoki żywiczne zaleca się układać w 18°C). 

Materiały rolowe i lepiki należy przechowywać w temperaturze 20°C do czasu ich rozwinięcia na izolowan

Izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego podkładu, bez spękań i bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń.
Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodów instalacyjnych i elementów konstrukcyjnych powinny 

ólnie starannie uszczelnione w sposób wykluczający przeciekanie wody między tymi przewodami lub elementami a 

W trakcie prowadzenia prac izolacyjnych i po ich wykonaniu należy chronić warstwy izolacji przed uszkodzeniami 
e izolacje poziome są narażone na uszkodzenia przy transporcie materiałów, układaniu następnej 

warstwy, spadaniu narzędzi i przedmiotów, ustawianiu rusztowań itp.  
Izolacje pionowe należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi, które mogą wystąpić przy 

Bardzo dokładnie należy połączyć izolacje poziomą z pionową. Łączone powierzchnie muszą być wolne od kurzu i innych 
zanieczyszczeń, zagruntowane, sklejone lub zgrzane, a następnie dociśnięte. Podobnie powinny być wykonane połą
poziome izolacji ścian z izolacją podłogi. 
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ny załadunek zaleca się prowadzić przy 
maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki transportowej. Do 

nostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować; kliny, 

Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały wyściółkowe, amortyzujące, takie, jak: 

Izolacje termiczne należy układać na suchej, równej czystej, odtłuszczonej i odpylnej powierzchni przy bezdeszczowej 

lub wielowarstwowy oddzielając budowlę bądź jej część.  

materiałów, które będą wykorzystane do 

dowy, dotyczących przyjęcia 
tów towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność 

owarstwowy oddzielając budowlę bądź jej część 

Podkład pod izolację powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia. 
cha, równa (bez wgłębień, wypukłości oraz 

pęknięć), czysta, odtłuszczona i odpylna. Pod izolacje z mas i folii z tworzyw sztucznych powierzchnia podkładu powinna być 

ny być zaokrąglone (wyoblone) promieniem nie mniejszym niż 3 cm lub sfazowanym 
C. Spadki warstwy podkładowej w balkonach i tarasach powinny wynosić co najmniej 1% (zalecane2%). 

że dla określonego rodzaju izolacji mogą być podane przez producenta odrębne 
przypadku lepików na rozcieńczalnikach dopuszcza się 0÷5°C, w przypadku dyspersji wodnych – 

Materiały rolowe i lepiki należy przechowywać w temperaturze 20°C do czasu ich rozwinięcia na izolowanej powierzchni. 

Izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego podkładu, bez spękań i bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń. 
Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodów instalacyjnych i elementów konstrukcyjnych powinny 

ólnie starannie uszczelnione w sposób wykluczający przeciekanie wody między tymi przewodami lub elementami a 

W trakcie prowadzenia prac izolacyjnych i po ich wykonaniu należy chronić warstwy izolacji przed uszkodzeniami 
e izolacje poziome są narażone na uszkodzenia przy transporcie materiałów, układaniu następnej 

Izolacje pionowe należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi, które mogą wystąpić przy zasypywaniu wykopów 

Bardzo dokładnie należy połączyć izolacje poziomą z pionową. Łączone powierzchnie muszą być wolne od kurzu i innych 
zanieczyszczeń, zagruntowane, sklejone lub zgrzane, a następnie dociśnięte. Podobnie powinny być wykonane połączenia 
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5.3 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

5.3.1 45410000-4 Tynkowanie.  

5.3.1.1.1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe.

Wg punktu 5.2.2.2.1 
 
5.3.1.1.2 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych.

I. Materiały. 
Zaprawy do wykonywania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN
zwykłe” lub aprobatom technicznym. 

Woda 
Do przygotowania zaprawy i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN
„Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”.
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i 
muł. 

Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN
szczególności: 

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

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

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1. do warstw wierzchnich 
odmiany 2. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie 

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
- Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN
- 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 por

powszechnego użytku”. Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 
25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wb
zaprawy nie będzie niższa niż +5

- 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 niegasz
wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności 
od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

II. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych.
Wykonawca przystępując do wykonywania ty
sprzętu: 

a. mieszarki do zapraw, 
b. agregatu tynkarskiego, 
c. betoniarki wolnospadowej, 
d. pompy do zapraw, 
e. przenośnych zbiorników na wodę.

III. Transport materiałów. 
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN
suchogaszone  luzem należy przewozić cemento
przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpiecz

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
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1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

Roboty rozbiórkowe i demontażowe. 

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych. 

Zaprawy do wykonywania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane 

Do przygotowania zaprawy i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN
„Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. 
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych” a w 

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

2,0 mm. 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1. do warstw wierzchnich 

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.

wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”
Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 

ę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w 

Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  
wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B

powszechnego użytku”. Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 
25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wb
zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.  

wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegasz
wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności 
od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych. 
Wykonawca przystępując do wykonywania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 

przenośnych zbiorników na wodę. 

gaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. Cement i wapno 
suchogaszone  luzem należy przewozić cemento-wozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można 
przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
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1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

14501 „Zaprawy budowlane  

Do przygotowania zaprawy i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i  

06711 „Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych” a w 

0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0  

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1. do warstw wierzchnich – średnioziarnisty 

przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

14501 „Zaprawy budowlane zwykłe” 

ę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w 

B-19701;1997 „Cementy 
powszechnego użytku”. Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 
25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania 

wapiennych należy stosować wapno suchogaszone 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 składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności  

nków zwykłych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 

08. Cement i wapno 
wozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można  

one przed zawilgoceniem. 

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 
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Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

IV. Warunki przystąpienia do robót.
- Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 

roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
- Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4

po zakończeniu stanu surowego.
- Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższ

poniżej 0°C. 
- W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 

zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano
temperatur”. 

- Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem 
dłuższym niż dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.

V. Przygotowanie podłoża. 
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN

Spoiny w murach ceglanych 
- W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą

głębokości 5-10 mm. 
- Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji 

tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10
benzynową. 

- Nadmiernie suche powierzchnie podłoża należy zwilżać wodą.

VI. Wykonywanie tynków zwykłych.
- Przy wykonywanie tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN
- Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno

normy PN-70/B-10100. 
- Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu powinny być zgodne z 

normą PN-70/B-10100. 
- Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób standardowy.
- Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych.
- Tynki trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać 

według pasów i listew kierunkowych.
- Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi 

powinna być mocno dociskana do warstw narzutu.
- Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo

proporcji 1:1:4, narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych 

VII. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu
wykonywania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa określone w pkt. 2 niniejszej 
specyfikacji. 

VIII. Badania w czasie robót. 
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i konsystencji, powinny 
wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”

Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisane

IX. Badania w czasie odbioru robót.
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzone w sposób podany w normie PN
umożliwiać ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoży,
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Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
i asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

Warunki przystąpienia do robót. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4
po zakończeniu stanu surowego. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w ok

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem 
dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i  
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji 
tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. Roztworem szarego mydła lub 

Nadmiernie suche powierzchnie podłoża należy zwilżać wodą. 

Wykonywanie tynków zwykłych. 
Przy wykonywanie tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B
Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi określonymi w tabl. 4 

Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu powinny być zgodne z 

należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób standardowy.
Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 
Tynki trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać 

pasów i listew kierunkowych. 
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi 
powinna być mocno dociskana do warstw narzutu. 
Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienarażonych na zawilgocenie 
proporcji 1:1:4, narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych – w proporcji 1:1:2.

Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać 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 określone w pkt. 2 niniejszej 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i konsystencji, powinny 
14501 „Zaprawy budowlane zwykłe” 

Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Badania w czasie odbioru robót. 
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzone w sposób podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny 
umożliwiać ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
prawidłowości przygotowania podłoży, 
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Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem,  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy 

C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
montażowych w okresie obniżonych 

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem 

spoin przy zewnętrznych licach na 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji 
 wypełniając je lampą 

70/B-10100. 
i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi określonymi w tabl. 4 

Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu powinny być zgodne z 

należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób standardowy. 

Tynki trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać 

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi 

tynków nienarażonych na zawilgocenie – w  
w proporcji 1:1:2. 

, wapna oraz kruszyw przeznaczonych do 

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa określone w pkt. 2 niniejszej  

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i konsystencji, powinny  

do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

10100 p. 4.3. i powinny 
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- mrozoodporności tynków zewnętrznych,
- przyczepności tynków do podłoża,
- grubości tynku, 
- wyglądu powierzchni tynku, 
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,

wykończeniu tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

X. Odbiór podłoża. 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli odbió
się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą.

XI. Odbiór tynków. 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzi, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową. 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3 
mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty.

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku:
- pionowego – nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu,
- poziomego – nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 

przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.)

Niedopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających do podłoża itp.,
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności 

tynku do podłoża. 

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem ich usunięcia,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

XII. Zasady postępowania z wadliwie wyko
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania, dały pozytywne wyniki.

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć tynk do niższej 

kategorii, 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty tynkowe.

5.3.1.1.3 Wykonanie tynków wewnętrznych na ościeżach.

Tynki wykonywane na ościeżach okien od strony wnętrza pomieszczenia zakrywają zwykle strefę uszczel
strony zewnętrznej ościeża należy tynkować stosując na krawędzi styku z oknem narożniki tynkarskie. W wyprawach bez 
narożników tynk powinien być odsunięty od płaszczyzny ościeżnicy na grubość kielni w celu uniknięcia przypadkowych 
spękań. Tynk zakrywa połączenie lub pozostaje widoczna szczelina między płaszczyzną ościeżnicy a węgarkiem wypełniona 
taśmą rozprężną. 
 
5.3.1.1.4 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe).

I. Rodzaje materiałów. 

Płyty gipsowo-kartonowe. 
Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN
gipsowo-kartonowych. 
 
Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych opisano w tablicy 1 i 2.
 
Tablica 1 
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mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
przyczepności tynków do podłoża, 

prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
wykończeniu tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli odbió
się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzi, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją 

chylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3 
mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku: 
ą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu,

nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.) 

 
wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających do podłoża itp.,
trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności 

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 

wykaz wad i usterek ze wskazaniem ich usunięcia, 
stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania, dały pozytywne wyniki. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć tynk do niższej 

w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty tynkowe.

Wykonanie tynków wewnętrznych na ościeżach. 

Tynki wykonywane na ościeżach okien od strony wnętrza pomieszczenia zakrywają zwykle strefę uszczel
strony zewnętrznej ościeża należy tynkować stosując na krawędzi styku z oknem narożniki tynkarskie. W wyprawach bez 
narożników tynk powinien być odsunięty od płaszczyzny ościeżnicy na grubość kielni w celu uniknięcia przypadkowych 

Tynk zakrywa połączenie lub pozostaje widoczna szczelina między płaszczyzną ościeżnicy a węgarkiem wypełniona 

kartonowych (suche tynki gipsowe). 

owe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-B-79405 – wymagania dla płyt 

kartonowych opisano w tablicy 1 i 2. 
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Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa  

Ukształtowanie powierzchni, krawędzi, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją  

chylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3  

ą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, 
nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między  

wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających do podłoża itp., 
trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli  

jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć tynk do niższej 

w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty tynkowe. 

Tynki wykonywane na ościeżach okien od strony wnętrza pomieszczenia zakrywają zwykle strefę uszczelnionego luzu. Od 
strony zewnętrznej ościeża należy tynkować stosując na krawędzi styku z oknem narożniki tynkarskie. W wyprawach bez 
narożników tynk powinien być odsunięty od płaszczyzny ościeżnicy na grubość kielni w celu uniknięcia przypadkowych 

Tynk zakrywa połączenie lub pozostaje widoczna szczelina między płaszczyzną ościeżnicy a węgarkiem wypełniona 

wymagania dla płyt 
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Lp. Wymagania 

1. Powierzchnia 

2. 
Przyczepność kartonu do rdzenia 

gipsowego 

3. 
Wymiary i tolerancje 

[mm] 

4. 

Masa 1 m² 
płyty o grubości 

[kg] 
 

9,5
12,5
15,0

≥18,0
5. Wilgotność [%] 

6. 
Trwałość struktury 

Przy opalaniu [min.] 
7. Nasiąkliwość [%] 

8. Oznakowanie 

napis na 
tyln

stronie 
płyty
kolor 

kartonu
barwa 
napisu

  
Tablica 2  

Grubość 
nominalna płyty 
gipsowej [mm] 

Odległość 
podpór I 

[mm] 

9,5 380 
12,5 500 
15,0 600 

>18,0 720 
 
Dane dotyczące płyty gipsowo-kartonowe i o nazwie „RENOWACYJNA”, o grub. 6,5 mm:

• grubość – 6,5±0,5 mm, 
• szerokość – 1200 (+0;0,5) mm, 
• długość – [2000÷3000] (+0; -6,0) mm,
• masa 1 m² - 5,5÷6,5 kg, 
• obciążenia niszczące (rozstaw podpór 

- prostopadle do kierunku włókien 
- równolegle do kierunku włókien 

 
Woda. 
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę o
32250. Woda do celów budowlanych. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.
 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i 
muł. 
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GKB 
zwykła 

GKF 
ognioodporna 

GKBI
wodoodporna

równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi
Przyczepność kartonu do rdzenia karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby przy 

odrywaniu ręką rwa się, nie powodując odklejenia się od rdzenia
grubość 9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; 

szerokość 1200 (+0;
długość [2000÷3000] (+0;

prostopadłość Różnica w długości przekątnych 
9,5 ≤9,5 - - 

12,5 ≤12,5 11,0÷13,0 ≤12,5
15,0 ≤15,0 13,5÷16,0 ≤15,0

≥18,0 ≤18,0 16,0÷19,0 - 
≤10,0 

- ≥20 - 

- - ≤10
napis na 

tylnej 
stronie 
płyty 

nazwa, symbol rodzaju płyty; grubość; PN ......................;
data produkcji 

kolor 
kartonu 

szary jasny szary jasny zielony jasny

barwa 
napisu 

niebieska czerwona niebieska

PRÓBA ZGINANIA 
Obciążenia niszczące 

[N] 
prostopadłe do 

kierunku włókien 
kartonu 

równoległe do 
kierunku włókien 

kartonu 

prostopadłe do 
kierunku włókien 

kartonu 
450 150 - 
600 180 0,8 
600 180 0,8 
500 - - 

kartonowe i o nazwie „RENOWACYJNA”, o grub. 6,5 mm: 

 
6,0) mm, 

obciążenia niszczące (rozstaw podpór – 350 mm): 
prostopadle do kierunku włókien – min. 280N. 
równolegle do kierunku włókien – min. 110N. 

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN
32250. Woda do celów budowlanych. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i 
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GKBI 
wodoodporna 

GKFI 
wodo- 

i ogniood-
porna 

równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi 
karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby przy 

odklejenia się od rdzenia 
9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; ≥18±0,5 

1200 (+0;-5,0) 
[2000÷3000] (+0;-6) 

Różnica w długości przekątnych ≤5 
 - 

≤12,5 11÷13,0 
≤15,0 13,5÷15,0 

 - 

 ≥20 

≤10 ≤10 

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

zielony jasny zielony jasny 

niebieska czerowna 

Ugięcie 
[mm] 

prostopadłe do 
kierunku włókien 

równoległe do 
kierunku włókien 

kartonu 
- 

1,0 
1,0 
- 

dpowiadającą wymaganiom normy PN-B-
32250. Woda do celów budowlanych. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i 
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Piasek. 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN
szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych,
- mieć frakcje różnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25

 
Stosowany do zaczynu piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.
 
Klej gipsowy do przymocowania płyt gipsowo
Do przymocowania płyt gipsowo-kartonowyc
Ansettzgips NIDA 120, „T”, „T Plus”, „ISOCOL”.
 
Termin ważności i warunki stosowania podane są przez producenta „LAFARGE” 
 
II. Sprzęt do wykonania suchych tynków.
Wykonawca do wykonywania suchych tynków, powinien wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego 
sprzętu budowlanego. 
 
III. Pakowanie, magazynowanie i transport płyt gipsowo
Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach dystansowych. Pierwsza płyta od dołu 
spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania 
podkładek. 
 
Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych na równym i mocnym, a zarazem płaskim podkładzie.
 
Wysokość składowania – do pięciu o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi.
 
Transport. 
Transport płyty odbywa się przy pomocy r
(jednorazowo) około 2000 m² płyt o grubości 12,5 mm lub około 2400 m² o grubości 95 mm.
 
Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o
żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami.
 
IV. Warunki przystąpienia do robót.
Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo
surowego, roboty  instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
 
Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego 
miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
 
Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być czyszczone z gruzu i odpadów.
 
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powie
 
Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.
 
V. Montaż okładzin z płyt gipsowo
Przy montażu płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN
Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.
 
Mocowanie płyt za pomocą zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego.
Elementami wiążącymi płytę (okładzinę) ze ścianą a równocześnie zapewniającą jej sztywność, są placki z gipsu 
szpachlowego lub kleju gipsowego. 
 
Przygotowanie podłoża: 

  

TOOR Usługi w budownictwie 
495 Warszawa ul. Wojciechowskiego 36 m 23B 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych a w 

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

Stosowany do zaczynu piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.

Klej gipsowy do przymocowania płyt gipsowo-kartonowych do ścian murowanych. 
kartonowych stosuje się między innymi następujące kleje gipsowe: Ansettzgips NIDA 60, 

Ansettzgips NIDA 120, „T”, „T Plus”, „ISOCOL”. 

Termin ważności i warunki stosowania podane są przez producenta „LAFARGE” – NIDA GIPS na opakowaniach.

ych tynków. 
Wykonawca do wykonywania suchych tynków, powinien wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego 

Pakowanie, magazynowanie i transport płyt gipsowo-kartonowych. 
Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych. 
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach dystansowych. Pierwsza płyta od dołu 
spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania 

Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych na równym i mocnym, a zarazem płaskim podkładzie.

do pięciu o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi. 

Transport płyty odbywa się przy pomocy rozbieranych zestawów samochodowych (pokrytych plandekami). Które umożliwiają 
(jednorazowo) około 2000 m² płyt o grubości 12,5 mm lub około 2400 m² o grubości 95 mm. 

Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o
żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 

Warunki przystąpienia do robót. 
Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych  powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 

nkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.

Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego  osiadania i skurczów murów, tj. po upływie 4
miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

prac montażowych pomieszczenia powinny być czyszczone z gruzu i odpadów.

kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie  niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%. 

Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach murowanych. 
kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. 

Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”. 

Mocowanie płyt za pomocą zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego. 
Elementami wiążącymi płytę (okładzinę) ze ścianą a równocześnie zapewniającą jej sztywność, są placki z gipsu 
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06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych a w 

oziarnisty 0,5-1,0 mm.  

Stosowany do zaczynu piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

h stosuje się między innymi następujące kleje gipsowe: Ansettzgips NIDA 60, 

NIDA GIPS na opakowaniach. 

Wykonawca do wykonywania suchych tynków, powinien wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego 

Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach dystansowych. Pierwsza płyta od dołu 
spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania 

Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych na równym i mocnym, a zarazem płaskim podkładzie. 

ozbieranych zestawów samochodowych (pokrytych plandekami). Które umożliwiają 

Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu 2000 kg lub 

powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
nkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

osiadania i skurczów murów, tj. po upływie 4-6 

prac montażowych pomieszczenia powinny być czyszczone z gruzu i odpadów. 

niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu 
trza mieści się w granicach od 60 do 80%.  

10122 „Roboty okładzinowe. 

Elementami wiążącymi płytę (okładzinę) ze ścianą a równocześnie zapewniającą jej sztywność, są placki z gipsu 
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- podłoże powinno być twarde i oczyszczone z kurzu i luźnych resztek zaprawy,
- stare powłoki malarskie: olejne powinny być zeskrobane a klejowe zmyte,
- przed przystąpieniem do montażu płyt, podłożę skro

gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie,
- dla podłoża nienasiąkliwego należy stosować na placki zaczyn o większej gęstości. 

 
Mocowanie płyt na plackach gipsowych.
W przypadku, gdy znajdująca się w stanie surowym ściana, przeznaczona do obłożenia ma na swym licu odchyłki do 20 
mm/mb, należy ją zniwelować przed rozpoczęciem montażu płyt. Niwelacja powierzchni ściany przez zamocowanie na niej 
gipsowych marek kontrolnych, w rozstawach wynikających z szerokości zastosowanych płyt. Marki winny mieć średnicę od 10 
do 15 cm. Dopiero po zawiązaniu marek gipsowych i powtórnym sprawdzeniu lica ściany można przystąpić do właściwego 
przyklejenia płyt. 
 

 
 
Płytę do przyklejania układa się stroną licową w pobliżu miejsca jej zamocowania. Następnie na jej tylną stronę nakłada się 
placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35 cm.
 
Przy krawędziach płyt placki powinny mieć mniejsze rozmiary, ale należy je układać gęściej. Grubość naniesionyc
powinna być nieznacznie większa, niż grubość przygotowanych marek. Płytę z naniesionymi plackami podnosi się i lekko 
dociska do ściany. Następnie skorygować położenie płyty, czyli dosunąć ją do krawędzi już zamocowanej płyty. Opukując 
gumowym młotkiem przez prostą łatę (najlepiej aluminiową, o przekroju prostokątnym 18x100 mm i długości 2500 mm), 
doprowadza się do dokładnego zlicowania płaszczyzny montowanej płyty z wcześniej zamocowaną płytą. 
 
Można też stosować metodę nakładania placków gipsowy
korytarzach), gdzie nie da się manewrować płytą z naniesionym na nią zaczynem.
 
Przyklejone płyty powinny dokładnie przylegać do siebie swoimi dłuższymi krawędziami. Wskazane jest jednoczesne 
mocowanie dwóch lub trzech płyt zaczynem gipsowym z jednego zarobu, następnie wspólne regulowanie ich położenia.
 
Klejenie płyt na styk do podłoża. 
W przypadku, gdy płaszczyzny ścian przeznaczonych do obłożenia są równe, o odchyłce do ok. 3 mm/mb, można zastoso
metodę klejenie płyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego. Podobnie jak przy mocowaniu płyt na plackach gipsowych, na 
ułożoną licem do podłogi płytę nakłada się cienką warstwą klejącą. Warstwę tę rozgarnie się po płycie szeroką stalową pacą z 
zębami. Klej powinien być rozłożony pasami wzdłuż dłuższych krawędzi płyt. Klej gipsowy użyty do tego typu klejenia powinien 
być stosunkowo rzadki, co ułatwia jego równomierne rozprowadzenie w momencie dociskania płyty do podłoża.

  

TOOR Usługi w budownictwie 
495 Warszawa ul. Wojciechowskiego 36 m 23B 

podłoże powinno być twarde i oczyszczone z kurzu i luźnych resztek zaprawy, 
stare powłoki malarskie: olejne powinny być zeskrobane a klejowe zmyte, 
przed przystąpieniem do montażu płyt, podłożę skropić wodą, zbyt suche podłoże, szybko odciąga wodę z placków 
gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie, 
dla podłoża nienasiąkliwego należy stosować na placki zaczyn o większej gęstości.  

Mocowanie płyt na plackach gipsowych. 
, gdy znajdująca się w stanie surowym ściana, przeznaczona do obłożenia ma na swym licu odchyłki do 20 

mm/mb, należy ją zniwelować przed rozpoczęciem montażu płyt. Niwelacja powierzchni ściany przez zamocowanie na niej 
wach wynikających z szerokości zastosowanych płyt. Marki winny mieć średnicę od 10 

do 15 cm. Dopiero po zawiązaniu marek gipsowych i powtórnym sprawdzeniu lica ściany można przystąpić do właściwego 

troną licową w pobliżu miejsca jej zamocowania. Następnie na jej tylną stronę nakłada się 
placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35 cm. 

Przy krawędziach płyt placki powinny mieć mniejsze rozmiary, ale należy je układać gęściej. Grubość naniesionyc
powinna być nieznacznie większa, niż grubość przygotowanych marek. Płytę z naniesionymi plackami podnosi się i lekko 
dociska do ściany. Następnie skorygować położenie płyty, czyli dosunąć ją do krawędzi już zamocowanej płyty. Opukując 

tkiem przez prostą łatę (najlepiej aluminiową, o przekroju prostokątnym 18x100 mm i długości 2500 mm), 
doprowadza się do dokładnego zlicowania płaszczyzny montowanej płyty z wcześniej zamocowaną płytą. 

Można też stosować metodę nakładania placków gipsowych na ścianę. Szczególnie w pomieszczeniach wąskich (np. w 
korytarzach), gdzie nie da się manewrować płytą z naniesionym na nią zaczynem. 

Przyklejone płyty powinny dokładnie przylegać do siebie swoimi dłuższymi krawędziami. Wskazane jest jednoczesne 
anie dwóch lub trzech płyt zaczynem gipsowym z jednego zarobu, następnie wspólne regulowanie ich położenia.

W przypadku, gdy płaszczyzny ścian przeznaczonych do obłożenia są równe, o odchyłce do ok. 3 mm/mb, można zastoso
metodę klejenie płyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego. Podobnie jak przy mocowaniu płyt na plackach gipsowych, na 
ułożoną licem do podłogi płytę nakłada się cienką warstwą klejącą. Warstwę tę rozgarnie się po płycie szeroką stalową pacą z 

lej powinien być rozłożony pasami wzdłuż dłuższych krawędzi płyt. Klej gipsowy użyty do tego typu klejenia powinien 
być stosunkowo rzadki, co ułatwia jego równomierne rozprowadzenie w momencie dociskania płyty do podłoża.
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pić wodą, zbyt suche podłoże, szybko odciąga wodę z placków 

, gdy znajdująca się w stanie surowym ściana, przeznaczona do obłożenia ma na swym licu odchyłki do 20 
mm/mb, należy ją zniwelować przed rozpoczęciem montażu płyt. Niwelacja powierzchni ściany przez zamocowanie na niej 

wach wynikających z szerokości zastosowanych płyt. Marki winny mieć średnicę od 10 
do 15 cm. Dopiero po zawiązaniu marek gipsowych i powtórnym sprawdzeniu lica ściany można przystąpić do właściwego 

 

troną licową w pobliżu miejsca jej zamocowania. Następnie na jej tylną stronę nakłada się 

Przy krawędziach płyt placki powinny mieć mniejsze rozmiary, ale należy je układać gęściej. Grubość naniesionych placków 
powinna być nieznacznie większa, niż grubość przygotowanych marek. Płytę z naniesionymi plackami podnosi się i lekko 
dociska do ściany. Następnie skorygować położenie płyty, czyli dosunąć ją do krawędzi już zamocowanej płyty. Opukując 

tkiem przez prostą łatę (najlepiej aluminiową, o przekroju prostokątnym 18x100 mm i długości 2500 mm), 
doprowadza się do dokładnego zlicowania płaszczyzny montowanej płyty z wcześniej zamocowaną płytą.  

ch na ścianę. Szczególnie w pomieszczeniach wąskich (np. w 

Przyklejone płyty powinny dokładnie przylegać do siebie swoimi dłuższymi krawędziami. Wskazane jest jednoczesne 
anie dwóch lub trzech płyt zaczynem gipsowym z jednego zarobu, następnie wspólne regulowanie ich położenia. 

W przypadku, gdy płaszczyzny ścian przeznaczonych do obłożenia są równe, o odchyłce do ok. 3 mm/mb, można zastosować 
metodę klejenie płyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego. Podobnie jak przy mocowaniu płyt na plackach gipsowych, na 
ułożoną licem do podłogi płytę nakłada się cienką warstwą klejącą. Warstwę tę rozgarnie się po płycie szeroką stalową pacą z 

lej powinien być rozłożony pasami wzdłuż dłuższych krawędzi płyt. Klej gipsowy użyty do tego typu klejenia powinien 
być stosunkowo rzadki, co ułatwia jego równomierne rozprowadzenie w momencie dociskania płyty do podłoża. 
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Mocowanie płyt na pasach gipsowo-kartonowych.
Przy nierównym podłożu, powstały z powodu niedokładnego murowania ściany lub przeróbek (zamurowane otwory), może 
zaistnieć konieczność wstępnego wyrównania powierzchni przy pomocy pasów gipsowo
10 cm, odcina się z płyty gipsowo-kartonowej i mocuje przy pomocy zaczynu gipsowego. Poziome pasy montuje się przy 
suficie i przy podłodze. Pasy pionowe są klejone w rozstawie co 600 mm. Pasy gipsowo
wyznaczać równą płaszczyznę. 
 

 
Po zawiązaniu zaczynu mocującego pasy gipsowo
w punkcie „klejenie płyt na styk do podłoża”.
 
VI. Montaż okładziny z płyt gipsowo
Okładziny wykonywane na ruszcie drewnianym.
Murowane ściany można obłożyć gipsowo
50x25 mm, są mocowane poziomo do podłoża przy pomocy kołków rozporowych. Odległości między listwami są uzależnione 
od grubości stosowanej na okładzinę płyty.
 

• Dla płyt o gr. 9,5 mm – 500 mm.
• Dla płyt o gr. 12,5 mm – 650 mm.

 
Płyty montuje się, ustawiając je pionowo.
 
Celem polepszenia własności cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzeń między łatami wkłada się wełnę m
tym przypadku jednak ruszt musi być wystarczająco odsunięty os ściany (grubość wełny). Można to osiągnąć przy pomocy 
podkładek wykonanych z krótkich odcinków listew drewnianych.
 
Ruszt drewniany może być wykonany również w innej formie. W tym p
Mocuje się do ściany pionowo, przy użyciu specjalnych łączników. Rozstaw między listwami 
listwy ze ścianą są strzemiona blaszane typu ES.
 
Tego typu połączenia rusztu z podłożem elastycznym, co przyczynia się do tłumienia wszelkiego rodzaju dźwięków 
przenoszonych przez przegrodę. Właściwość ta może jeszcze zostać podwyższona przez podłożenie pod strzemiona 
podkładek z taśmy tłumiącej. Właściwości tłumiące przegrody w sposób 
Podobnie zwiększeniu tłumienia sprzyja również obecność wolnej przestrzeni powietrznej między wełną mineralną a płytą 
gipsowo-kartonową. 
 
Okładziny na ruszcie stalowym. 
Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-

- przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą ścianą,
- z użyciem ściennych profili „U” o szer. 50 mm, umocowanych do podłoża uchwytami typu ES,
- przy użyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podłoża elementami łączącymi typu ES.

 
VII. Montaż okładziny z płyt gipsowo
Zasady doboru konstrukcji rusztu. 
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kartonowych. 
Przy nierównym podłożu, powstały z powodu niedokładnego murowania ściany lub przeróbek (zamurowane otwory), może 
zaistnieć konieczność wstępnego wyrównania powierzchni przy pomocy pasów gipsowo-kartonowych Pasy takie o szerokości 

kartonowej i mocuje przy pomocy zaczynu gipsowego. Poziome pasy montuje się przy 
suficie i przy podłodze. Pasy pionowe są klejone w rozstawie co 600 mm. Pasy gipsowo-kartonowe powinny po zamontowaniu 

zawiązaniu zaczynu mocującego pasy gipsowo-kartonowe do podłoża przystępuje się do klejenia płyt sposobem opisanym 
w punkcie „klejenie płyt na styk do podłoża”. 

Montaż okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie. 
na ruszcie drewnianym. 

Murowane ściany można obłożyć gipsowo-kartonowymi, mocowanymi do rusztu drewnianego. Łaty drewniane, o przekroju 
50x25 mm, są mocowane poziomo do podłoża przy pomocy kołków rozporowych. Odległości między listwami są uzależnione 

ubości stosowanej na okładzinę płyty. 

500 mm. 
650 mm. 

Płyty montuje się, ustawiając je pionowo. 

Celem polepszenia własności cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzeń między łatami wkłada się wełnę m
tym przypadku jednak ruszt musi być wystarczająco odsunięty os ściany (grubość wełny). Można to osiągnąć przy pomocy 
podkładek wykonanych z krótkich odcinków listew drewnianych. 

Ruszt drewniany może być wykonany również w innej formie. W tym przypadku wykorzystuje się łaty o przekroju 30x50 mm. 
Mocuje się do ściany pionowo, przy użyciu specjalnych łączników. Rozstaw między listwami – 600 mm. Elementami łączącymi 
listwy ze ścianą są strzemiona blaszane typu ES. 

łożem elastycznym, co przyczynia się do tłumienia wszelkiego rodzaju dźwięków 
przenoszonych przez przegrodę. Właściwość ta może jeszcze zostać podwyższona przez podłożenie pod strzemiona 
podkładek z taśmy tłumiącej. Właściwości tłumiące przegrody w sposób zdecydowany podnosi też obecność wełny mineralnej. 
Podobnie zwiększeniu tłumienia sprzyja również obecność wolnej przestrzeni powietrznej między wełną mineralną a płytą 

-kartonowe można wykonać na kilka sposobów: 
przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą ścianą,
z użyciem ściennych profili „U” o szer. 50 mm, umocowanych do podłoża uchwytami typu ES,

60/27, mocowanych do podłoża elementami łączącymi typu ES.

Montaż okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach. 
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Przy nierównym podłożu, powstały z powodu niedokładnego murowania ściany lub przeróbek (zamurowane otwory), może 
kartonowych Pasy takie o szerokości 

kartonowej i mocuje przy pomocy zaczynu gipsowego. Poziome pasy montuje się przy 
kartonowe powinny po zamontowaniu 

 

kartonowe do podłoża przystępuje się do klejenia płyt sposobem opisanym 

kartonowymi, mocowanymi do rusztu drewnianego. Łaty drewniane, o przekroju 
50x25 mm, są mocowane poziomo do podłoża przy pomocy kołków rozporowych. Odległości między listwami są uzależnione 

Celem polepszenia własności cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzeń między łatami wkłada się wełnę mineralną. W 
tym przypadku jednak ruszt musi być wystarczająco odsunięty os ściany (grubość wełny). Można to osiągnąć przy pomocy 

rzypadku wykorzystuje się łaty o przekroju 30x50 mm. 
600 mm. Elementami łączącymi 

łożem elastycznym, co przyczynia się do tłumienia wszelkiego rodzaju dźwięków 
przenoszonych przez przegrodę. Właściwość ta może jeszcze zostać podwyższona przez podłożenie pod strzemiona 

zdecydowany podnosi też obecność wełny mineralnej. 
Podobnie zwiększeniu tłumienia sprzyja również obecność wolnej przestrzeni powietrznej między wełną mineralną a płytą 

przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą ścianą, 
z użyciem ściennych profili „U” o szer. 50 mm, umocowanych do podłoża uchwytami typu ES, 

60/27, mocowanych do podłoża elementami łączącymi typu ES. 
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Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo
bezpośrednio podłoże dla płyt – nazywanej w dalszej części „warstwą nośną” oraz górnej 
Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej. Materiałami konstrukcyjnym
budowania rusztów są kształtowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonując wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy 
projektowaniu sufitu, należy brać pod uwagę następujące czynniki:
a) Kształt pomieszczenia: 

- jeżeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbliżony
zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

- w pomieszczeniach wąskich i długich znajduje zastosowanie jednowarstwowe,
- sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,
- jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to można zastosować ruszt jednowarstwowy; 

natomiast gdy ruszt oddalony jest os stropu, zazwyczaj stosuje się rozwiązania dwuwarstwowe,
- rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku usytuo

w stosunku do tych elementów. 
b) Grubość zastosowanych płyt: 

- rozmieszczenia płyt, 
- rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej zależy między innymi od 

c) Funkcję jaką spełniać ma sufit: 
- jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt 

warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu może być wykonany z kształtowników stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj 
rusztu (palny czy niepalny) nie ma wpływu na odporność ogniową,
okładzina gipsowo-kartonowa. 

 
Tyczenie rozmieszczenia płyt. 
Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe sufitów, należy przy ich wykonaniu pamiętać o paru podstawowych zasadach:

- styki krawędzi wzdłużnych płyt p
naświetlania pomieszczenia), 

- przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt  do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki długich krawędzi 
płyt opierały się na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki 
krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach,

- ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt, należy j
na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o szerokości zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub połowy 
jej długości),  

- styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem siebie o odległość
do połowy długości płyty, 

- jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo
mocować mijankowo w stosunku do pierwszej, przysuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu.

 
Kotwienie rusztu. 
W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni rodzaj kotwienia ruszt
Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy i
obciążeniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości normalnego 
obciążenia przypadającego na dany łącznik lub kwotę.
 
Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki 
rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące konstrukcję sufitów, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie 
formowania stropu, kotwy spawane do istniejących zabetonowanych wpustów stalowych lub bezpośrednio do sta
konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego obciążenia.
 
Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenia antykorozyjne.
 
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu.
Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo
ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Płyty gipsowo
kartonowe mogą być mocowane do elemen

- mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu,
- mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich dłuższymi krawędziami.
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Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch warstw: dolnej stanowiącej 
nazywanej w dalszej części „warstwą nośną” oraz górnej – dalej nazywanej „warstwą główną”. 

Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej. Materiałami konstrukcyjnym
budowania rusztów są kształtowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonując wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy 
projektowaniu sufitu, należy brać pod uwagę następujące czynniki: 

jeżeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbliżony do kwadratu, to ze  względu na sztywność rusztu zasadne jest 
zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej, 
w pomieszczeniach wąskich i długich znajduje zastosowanie jednowarstwowe, 
sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody, 

średnio z płaską konstrukcją przegrody, to można zastosować ruszt jednowarstwowy; 
natomiast gdy ruszt oddalony jest os stropu, zazwyczaj stosuje się rozwiązania dwuwarstwowe,
rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku usytuowania podłużnych krawędzi płyt 

 

rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej zależy między innymi od  sztywności płyt. 
 
iową, to kierunek rozmieszczenia płyt  musi być zawsze prostopadły do elementów 

warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu może być wykonany z kształtowników stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj 
rusztu (palny czy niepalny) nie ma wpływu na odporność ogniową, ponieważ o własnościach ogniochronnych decyduje 

Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe sufitów, należy przy ich wykonaniu pamiętać o paru podstawowych zasadach:
styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ścian z oknem (równolegle do kierunku 

przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt  do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki długich krawędzi 
płyt opierały się na tych elementach, 

zy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki 
krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 
ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt, należy j
na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o szerokości zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub połowy 

styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem siebie o odległość

jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to drugą warstwę płyt należy 
mocować mijankowo w stosunku do pierwszej, przysuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu.

W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni rodzaj kotwienia ruszt
Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy i
obciążeniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości normalnego 
obciążenia przypadającego na dany łącznik lub kwotę. 

Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowane przy pomocy różnego 
rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące konstrukcję sufitów, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie 
formowania stropu, kotwy spawane do istniejących zabetonowanych wpustów stalowych lub bezpośrednio do sta
konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego obciążenia. 

Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenia antykorozyjne.

kartonowych do rusztu. 
itowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 9,5 lub 12,5 mm. Jeśli tego wymagają warunki 

ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Płyty gipsowo
kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób: 

mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu,
mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich dłuższymi krawędziami.

61 | S t r o n a  

w: dolnej stanowiącej 
dalej nazywanej „warstwą główną”. 

Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do 
budowania rusztów są kształtowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonując wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy 

względu na sztywność rusztu zasadne jest 

średnio z płaską konstrukcją przegrody, to można zastosować ruszt jednowarstwowy; 
natomiast gdy ruszt oddalony jest os stropu, zazwyczaj stosuje się rozwiązania dwuwarstwowe, 

wania podłużnych krawędzi płyt 

musi być zawsze prostopadły do elementów 
warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu może być wykonany z kształtowników stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj 

ponieważ o własnościach ogniochronnych decyduje 

Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe sufitów, należy przy ich wykonaniu pamiętać o paru podstawowych zasadach: 
owinny być prostopadłe do płaszczyzny ścian z oknem (równolegle do kierunku 

przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt  do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki długich krawędzi 

zy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki 

ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt, należy je tak rozmieścić, by 
na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o szerokości zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub połowy 

styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem siebie o odległość zbliżoną 

kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to drugą warstwę płyt należy 
mocować mijankowo w stosunku do pierwszej, przysuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu.  

W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. 
Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich 
obciążeniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości normalnego 

profilowane przy pomocy różnego 
rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące konstrukcję sufitów, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie 
formowania stropu, kotwy spawane do istniejących zabetonowanych wpustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej 

Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenia antykorozyjne. 

kartonowe zwykłe o grubości 9,5 lub 12,5 mm. Jeśli tego wymagają warunki 
ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Płyty gipsowo-

mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu, 
mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich dłuższymi krawędziami. 
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Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się: 

- do listew drewnianych gwoździami lub wkrętami,
- do profili stalowych blachowkrętami.

 
Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych na sufitach.
 

Grubość płyty [mm] 

9,5 

12,5 

15,0 
 
VIII. Sufity z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie drewnianym.
Sufity z rusztem jednowarstwowym. 
 
Ruszty drewniane mogą być wykonane jako jednowarstwowe lub dwuwarstwo
W przypadku, gdy podłoże jest równe i równocześnie sufit nie musi być obniżany, ruszt wykonuję się jako jednowarstwowy. 
Rozstawy listew są uzależnione od rodzaju płyt i kierunku ich zamocowania. Odległość (d) między punktami mocowania listew 
do podłoża są uzależnione od wymiarów poprzecznych zastosowanych listew. Umocowane listwy stanowią warstwę nośną dla 
płyt gipsowo-kartonowych. 
 

Wymiary listew

szerokość (e) 
grubość (f) 

szerokość (e) 
grubość (f) 

    
Sufit z rusztem dwuwarstwowym. 
Na podłożu nierównym, w celu zmniejszenia ilości punktów kotwień lub gdy sufit ma być obniżony, stosuje się ruszt 
dwuwarstwowy. Odległości między listwami w warstwie nośnej zależą od 
gipsowo-kartonowej oraz kierunku jej montażu w stosunku do listew nośnych. Listwy warstwy głównej są rozmieszczone ku jej 
w odległości (d), uzależnionych od wymiarów poprzecznych zastosowanych listew w warstwie n
 

Wymiary listew nośnych

szerokość (e) 
grubość (f) 

szerokość (f) 
grubość (e) 

  
Dla rusztów dwuwarstwowych mocowanych bezpośrednio do podłoża, wymiary listew głów
między elementami mocującymi je do podłoża są następujące:
 

Wymiary listew głównych

szerokość (b) 
grubość (c) 

 
 
Wymiary listew głównych oraz dopuszczalne rozstawy między elementami mocującymi je do podłoża, dla rusztów 
dwuwarstwowych w sufitach podwieszanych, są następujące:
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do listew drewnianych gwoździami lub wkrętami, 
do profili stalowych blachowkrętami. 

kartonowych na sufitach. 

Kierunek mocowania 
Dopuszczalna rozpiętość między 

elementami nośnymi [mm]
poprzeczny 

podłużny 
poprzeczny 

podłużny 
poprzeczny 

kartonowych na ruszcie drewnianym. 

Ruszty drewniane mogą być wykonane jako jednowarstwowe lub dwuwarstwowe. 
W przypadku, gdy podłoże jest równe i równocześnie sufit nie musi być obniżany, ruszt wykonuję się jako jednowarstwowy. 
Rozstawy listew są uzależnione od rodzaju płyt i kierunku ich zamocowania. Odległość (d) między punktami mocowania listew 

są uzależnione od wymiarów poprzecznych zastosowanych listew. Umocowane listwy stanowią warstwę nośną dla 

Wymiary listew 
[mm] 

Dopuszczalna odległość (d)
między elementami kotwiącymi

50 
25 
50 
32 

Na podłożu nierównym, w celu zmniejszenia ilości punktów kotwień lub gdy sufit ma być obniżony, stosuje się ruszt 
dwuwarstwowy. Odległości między listwami w warstwie nośnej zależą od grubości stosowanej w danym przypadku płyty 

kartonowej oraz kierunku jej montażu w stosunku do listew nośnych. Listwy warstwy głównej są rozmieszczone ku jej 
w odległości (d), uzależnionych od wymiarów poprzecznych zastosowanych listew w warstwie nośnej.

Wymiary listew nośnych 
[mm] 

Dopuszczalna odległość (d) między 
listwami głównymi [mm]

50 
25 
50 
32 

Dla rusztów dwuwarstwowych mocowanych bezpośrednio do podłoża, wymiary listew głównych oraz dopuszczalne rozstawy 
między elementami mocującymi je do podłoża są następujące: 

Wymiary listew głównych 
[mm] 

Dopuszczalne odległości (a) między 
elementami kotwiącymi [mm]

63 
38 

opuszczalne rozstawy między elementami mocującymi je do podłoża, dla rusztów 
dwuwarstwowych w sufitach podwieszanych, są następujące: 
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Dopuszczalna rozpiętość między 
elementami nośnymi [mm] 

420 
320 
500 
420 
550 

W przypadku, gdy podłoże jest równe i równocześnie sufit nie musi być obniżany, ruszt wykonuję się jako jednowarstwowy. 
Rozstawy listew są uzależnione od rodzaju płyt i kierunku ich zamocowania. Odległość (d) między punktami mocowania listew 

są uzależnione od wymiarów poprzecznych zastosowanych listew. Umocowane listwy stanowią warstwę nośną dla 

Dopuszczalna odległość (d) 
między elementami kotwiącymi 

[mm] 

650 

800 

Na podłożu nierównym, w celu zmniejszenia ilości punktów kotwień lub gdy sufit ma być obniżony, stosuje się ruszt 
grubości stosowanej w danym przypadku płyty 

kartonowej oraz kierunku jej montażu w stosunku do listew nośnych. Listwy warstwy głównej są rozmieszczone ku jej 
ośnej. 

Dopuszczalna odległość (d) między 
listwami głównymi [mm] 

650 

800 

nych oraz dopuszczalne rozstawy 

Dopuszczalne odległości (a) między 
elementami kotwiącymi [mm] 

1100 

opuszczalne rozstawy między elementami mocującymi je do podłoża, dla rusztów 
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Wymiary listew głównych

szerokość (b) 
grubość (c) 

 
IX. Sufity na ruszcie stalowym. 
Ruszt stalowy – standard. 
Prezentowany poniżej ruszt stalowy dla sufitu podwieszonego jest rozwiązaniem analogicznym do niemieckiego systemu 
S400. 
 
Elementy składowe rusztu, poza prętami, są produkowane fabryczni
wytworzeniem i dostawą. 
 
Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych CD 60x27x0,6 oraz przyściennych UD 27x28x0,6. Przedłużenie odcinków 
profili nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkości pomieszczeni
Ruszt jest podwieszony do konstrukcji stropu przy pomocy wieszaków, gdy chodzi o sufit obniżony (stopień obniżenia sufitu 
determinuje użycie pręta mocującego o odpowiedniej długości) lub przy pomocy
sufit mocowany bezpośrednio do podłoża.
 
Konstrukcja rusztu sufitu obniżonego wykonuje się w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach długich i 
równocześnie wąskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedyncz
bezpośrednio mocowanych do stropów. 
 
W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą używa się łączników krzyżowych (60/60).
 
W celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce profili nośn
mocowanych do ścian. 
 

Grubość płyty gipsowo-
kartonowej 

[mm] 

Dopuszczalna odległość 
między wieszakami

9,5 
12,5 
15,0 

Uwaga: Powyższe dane dotyczące płyt układanych poprzecznie do profili nośnych.
 
X. Obudowa poddaszy. 
Płyty gipsowo-kartonowe są dobrym materiałem do okładania od wewnątrz skomplikowanych konstrukcji dachowyc
właściwości, takie jak lekkość oraz wytrzymałość na działanie ognia (płyty GKF), szczególnie przemawiają za ich stosowaniem 
w tego rodzaju przypadkach. 
 
Przed montażem płyt gipsowo-kartonowych, należy do konstrukcji dachu zamontować odpowiedni ruszt
zazwyczaj w formie jednowarstwowej. Materiałami konstrukcyjnymi rusztu są listwy drewniane lub profile stalowe.
 
Przy budowie rusztów na powierzchniach skośnych należy stosować zasady montażu podobne, jak dla rusztów sufitowych. 
Przykładowo: 
dla rusztów z listew o przekroju 30x50 mm, mocowanych do krokwi dachowych (rozstawionych co ok. 900 mm) przy pomocy 
łączników typu ES, odległość między nimi nie powinna przekraczać:

- 550 mm dla płyt o gr. 15 mm mocowanych poprzecznie,
- 550 mm dla płyt o gr. 12,5 mm mocowanych poprzecznie,
- 420 mm dla płyt o gr. 9,5 mm mocowanych poprzecznie.

 

Analogiczne rozstawy obowiązują przy zastosowaniu profili stalowych CD 60/27, mocowanych do krokwi łącznikami ES.
 
XI. Badania w czasie wykonywania robót.
Częstotliwość oraz zakres badań gipsowo
kartonowych”. 
W szczególności powinna być oceniana:
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Wymiary listew głównych 
[mm] 

Dopuszczalne odległości (a) między 
elementami kotwiącymi [mm]

38 
63 

Prezentowany poniżej ruszt stalowy dla sufitu podwieszonego jest rozwiązaniem analogicznym do niemieckiego systemu 

Elementy składowe rusztu, poza prętami, są produkowane fabrycznie przez poszczególne firmy zajmujące się ich 

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych CD 60x27x0,6 oraz przyściennych UD 27x28x0,6. Przedłużenie odcinków 
profili nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkości pomieszczenia, dokonuje się przy użyciu łącznika wzdłużnego (60/110). 
Ruszt jest podwieszony do konstrukcji stropu przy pomocy wieszaków, gdy chodzi o sufit obniżony (stopień obniżenia sufitu 
determinuje użycie pręta mocującego o odpowiedniej długości) lub przy pomocy łączników krzyżowych (60/60) 
sufit mocowany bezpośrednio do podłoża. 

Konstrukcja rusztu sufitu obniżonego wykonuje się w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach długich i 
równocześnie wąskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje się również do sufitów 

 

W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą używa się łączników krzyżowych (60/60).

W celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce profili nośnych opiera się między półkami profili UD 27x28x0,6 

Dopuszczalna odległość 
między wieszakami 

[mm] 

Dopuszczalna odległość 
w warstwie głównej [mm] 

Dopuszczalna odległość
w warstwie nośnej [mm]

850 
850 
850 

1250 
1250 
1000 

Powyższe dane dotyczące płyt układanych poprzecznie do profili nośnych. 

kartonowe są dobrym materiałem do okładania od wewnątrz skomplikowanych konstrukcji dachowyc
właściwości, takie jak lekkość oraz wytrzymałość na działanie ognia (płyty GKF), szczególnie przemawiają za ich stosowaniem 

kartonowych, należy do konstrukcji dachu zamontować odpowiedni ruszt
zazwyczaj w formie jednowarstwowej. Materiałami konstrukcyjnymi rusztu są listwy drewniane lub profile stalowe.

Przy budowie rusztów na powierzchniach skośnych należy stosować zasady montażu podobne, jak dla rusztów sufitowych. 

dla rusztów z listew o przekroju 30x50 mm, mocowanych do krokwi dachowych (rozstawionych co ok. 900 mm) przy pomocy 
łączników typu ES, odległość między nimi nie powinna przekraczać: 

550 mm dla płyt o gr. 15 mm mocowanych poprzecznie, 
gr. 12,5 mm mocowanych poprzecznie, 

420 mm dla płyt o gr. 9,5 mm mocowanych poprzecznie. 

Analogiczne rozstawy obowiązują przy zastosowaniu profili stalowych CD 60/27, mocowanych do krokwi łącznikami ES.

Badania w czasie wykonywania robót. 
ść oraz zakres badań gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-B-79405 „Wymagania dla płyt gipsowo

W szczególności powinna być oceniana: 
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Dopuszczalne odległości (a) między 
elementami kotwiącymi [mm] 

1400 

Prezentowany poniżej ruszt stalowy dla sufitu podwieszonego jest rozwiązaniem analogicznym do niemieckiego systemu 

e przez poszczególne firmy zajmujące się ich 

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych CD 60x27x0,6 oraz przyściennych UD 27x28x0,6. Przedłużenie odcinków 
a, dokonuje się przy użyciu łącznika wzdłużnego (60/110). 

Ruszt jest podwieszony do konstrukcji stropu przy pomocy wieszaków, gdy chodzi o sufit obniżony (stopień obniżenia sufitu 
łączników krzyżowych (60/60) – gdy chodzi o 

Konstrukcja rusztu sufitu obniżonego wykonuje się w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach długich i 
ego. Ruszt jednowarstwowy stosuje się również do sufitów 

W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą używa się łączników krzyżowych (60/60). 

ych opiera się między półkami profili UD 27x28x0,6 

Dopuszczalna odległość 
w warstwie nośnej [mm] 

420 
500 
550 

kartonowe są dobrym materiałem do okładania od wewnątrz skomplikowanych konstrukcji dachowych. Ich 
właściwości, takie jak lekkość oraz wytrzymałość na działanie ognia (płyty GKF), szczególnie przemawiają za ich stosowaniem 

kartonowych, należy do konstrukcji dachu zamontować odpowiedni ruszt. Wykonuje się go 
zazwyczaj w formie jednowarstwowej. Materiałami konstrukcyjnymi rusztu są listwy drewniane lub profile stalowe. 

Przy budowie rusztów na powierzchniach skośnych należy stosować zasady montażu podobne, jak dla rusztów sufitowych. 

dla rusztów z listew o przekroju 30x50 mm, mocowanych do krokwi dachowych (rozstawionych co ok. 900 mm) przy pomocy 

Analogiczne rozstawy obowiązują przy zastosowaniu profili stalowych CD 60/27, mocowanych do krokwi łącznikami ES. 

79405 „Wymagania dla płyt gipsowo-
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- równość powierzchni płyt, 
- narożniki i krawędzi (czy nie ma uszkodzeń),
- wymiary płyt (zgodne z tolerancj
- wilgotność i nasiąkliwość, 
- obciążenia na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.

 
Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
 
XII. Odbiór robót. 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych z płyt gipsowo
kartonowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą
 
Roboty uznaje się zgodne z dokumentacją
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg punktu XI Specyfikacji Technicznej dały 
pozytywne wyniki. 
 
Wymagania przy odbiorze. 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN
odbiorze”. 
 
Sprawdzeniu podlega: 
a) zgodność z dokumentacją techniczną,
b) rodzaj zastosowania materiałów,
c) przygotowanie podłoża, 
d) prawidłowość zamontowania płyt i ich w
e) wichrowatość powierzchni. 
 
ad. e) Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie pochylenia 
przewidzianych w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, p
rozwarcie wynikające z wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie powinny być prostoliniowe. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania i krawędzi suchych tynków należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnę
oraz przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w dowolnym miejscu 
powierzchni. Pomiary prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 
mm. Dopuszczalne odchyłki powierzchni są podane w poniższej tabeli.
 

Odchylenie powierzchni 
suchego tynku od 

płaszczyzny i odchylenia 
krawędzi od linii prostej 

nie większa niż 
2 mm i w liczbie nie 

większej niż 2 na całej 
długości łaty kontrolnej o 

długości 2 mb 
mm w pomieszczeniach do 
3,5 mm wysokości oraz nie 

w pomieszczeniach powyżej 

 
5.3.1.1.5 Wykonanie gładzi gipsowych

I. Materiały. 
Zaprawy do wykonywania gładzi gipsowych powinny odpowiada
Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy” lub aprobatom technicznym.
Do przygotowywania zapraw i skraplania podło
1008:2004 „Materiały budowlane. Woda zarobowa". Bez bada
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narożniki i krawędzi (czy nie ma uszkodzeń), 
wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 

obciążenia na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 

kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 

ża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych z płyt gipsowo
kartonowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą

Roboty uznaje się zgodne z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg punktu XI Specyfikacji Technicznej dały 

iorze określa norma PN-72/B-10122. „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 

zgodność z dokumentacją techniczną, 
rodzaj zastosowania materiałów, 

prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 

Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie pochylenia 
przewidzianych w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub posiadać 
rozwarcie wynikające z wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie powinny być prostoliniowe. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania i krawędzi suchych tynków należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnę
oraz przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w dowolnym miejscu 
powierzchni. Pomiary prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 

zalne odchyłki powierzchni są podane w poniższej tabeli. 

Odchylenia powierzchni 
i krawędzi od kierunku 

pionowego poziomego 

nie większa niż 
1,5 mm na 1 mb 

i ogółem nie więcej niż 3 
mm w pomieszczeniach do 
3,5 mm wysokości oraz nie 

więcej niż 
4 mm 

w pomieszczeniach powyżej 
3,5 m wysokości 

nie większe niż 
2 mm na 1 mb 

i ogółem nie więcej niż 3 
mm na całej powierzchni 
ograniczonej ścianami, 

belkami itp. 

Wykonanie gładzi gipsowych. 

adzi gipsowych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-30042:1997
Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy” lub aprobatom technicznym. 
Do przygotowywania zapraw i skraplania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy
1008:2004 „Materiały budowlane. Woda zarobowa". Bez badań laboratoryjnych można stosować wodoci
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kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 

ża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych z płyt gipsowo-
kartonowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą 

projektową, Specyfikacją Techniczną i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg punktu XI Specyfikacji Technicznej dały 

10122. „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 

Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie pochylenia 
owinny być kątami prostymi lub posiadać 

rozwarcie wynikające z wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie powinny być prostoliniowe. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania i krawędzi suchych tynków należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych 
oraz przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w dowolnym miejscu 
powierzchni. Pomiary prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 

Odchylenie przecinające 
się płaszczyzn od kąta 

przewidzianego w 
dokumentacji 
nie większa niż 

2 mm 

30042:1997 „Spoiwa gipsowe. 

wymaganiom normy PN-EN 
wodociągową wodę pitną. 
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Gładzie gipsowe. 
Gładź gipsową stosuje się do wykonania prac wewn
gipsowa jest plastyczna i łatwa w obróbce. Charakteryzuje si
podłoża. Gładzi gipsowej nie stosuje się 
wykonana gładzią gipsową jest idealnym podło
 
Masa szpachlowa do wykonywania gładzi gipsowych.
Produkt powinien być białą masą szpachlow
na powierzchniach ścian i sufitów. Masa szpa
mineralnych, takich jak beton, gazobeton, gips, tynki cementowe,
stosowania wewnątrz pomieszczeń, przy czym grubo
Produkt ma być gotową, suchą mieszank
dodatków modyfikujących nowej generacji. Parametry techniczne powinny pozwoli
gładkości, stanowiącej doskonałe podłoż
Parametry techniczne masy szpachlowej:

- Przyczepność: min. 0,50 MPa 
- Gęstość w stanie suchym: ok. 1,1 g/cm3
- Max. grubość jednej warstwy: 2 mm

 
Emulsja do gruntowania i wzmacniania podło
Emulsja powinna być jest impregnatem przeznaczonym do gruntowania i wzmacniania wszystkich
chłonnych i osłabionych podłoży, w tym wykonanych z betonu, gazobetonu, płyt
kartonowych, tynków gipsowych, cementowych i cementowo
Emulsja powinna być doskonałym środkiem do przygotowania podło
podłogowego, gładzi szpachlowej, itp. 
Emulsja powinna być impregnatem do gruntowania prod
jakości żywicy akrylowej. Emulsja powinna wnika
parametrów całej gruntowanej powierzchni. Emulsja winna regulowa
nadmiernej ilości wody z wykonywanych na nim warstw, np.
Emulsja powinna poprawiać warunki wią
technicznych, w tym przyczepności.  
Parametry techniczne emulsji: 

- Użytkowanie powierzchni: po 24 godzinach
- Gęstość emulsji: 1,0 g/cm3 

 
II. Sprzęt 
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykaza
sprzętu: 

-  mieszarki do zapraw, 
-  agregat do mechanicznego nakładania zapraw gipsowych.

Do realizacji zakresu robót można zastosowa
szpachle, mieszadła do tynków, pojemniki, wiadra, p
 
III. Transport. 
Dostawa materiałów na teren wykonywania robót budowlanych odb
należy zastosować transport ręczny. 
Przechowywać w suchym pomieszczeniu na drewnianej palecie w szczelnie zamkni
Uszkodzone worki przesypać i wyrobić w pierwszej kolejno
 
IV Warunki przystąpienia do robót.
Przed przystąpieniem do wykonywania gładzi gipsowych powinny by
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o
 
V. Przygotowanie podłoża. 
Przygotowanie podłoża przed wykonaniem gładzi gipsowych polega na oczyszczeniu z substancji
malarskich, odkurzeniu i zagruntowaniu preparatem zmniejszaj
 
VI. Wykonanie gładzi. 
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do wykonania prac wewnątrz pomieszczeń, jako ostateczną warstwę wyko
jest plastyczna i łatwa w obróbce. Charakteryzuje się wydłużonym czasem wiązania i dobrą 

ę na podłożach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych. Powierzchnia 
alnym podłożem do malowania lub tapetowania. 

Masa szpachlowa do wykonywania gładzi gipsowych. 
szpachlową, przeznaczoną do wykonywania gładzi gipsowych oraz do

cian i sufitów. Masa szpachlowa powinna mieć możliwość zastosowania na typowych podło
mineralnych, takich jak beton, gazobeton, gips, tynki cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe oraz nadawa

, przy czym grubość pojedynczej warstwy nie może przekroczyć 
mieszanką, produkowaną na bazie mączki anhydrytowej, wypełniaczy

cych nowej generacji. Parametry techniczne powinny pozwolić na uzyskanie powierzchni o du
że pod malowanie. 

Parametry techniczne masy szpachlowej: 

w stanie suchym: ok. 1,1 g/cm3 
jednej warstwy: 2 mm 

Emulsja do gruntowania i wzmacniania podłoży budowlanych pod kleje, gładzie, tynki, posadzki. 
jest impregnatem przeznaczonym do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasi

y, w tym wykonanych z betonu, gazobetonu, płyt cementowych, gipsowych i gipsowo
ych, tynków gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych. 

rodkiem do przygotowania podłoża przed wykonaniem tynku, posadzki, podkładu 

impregnatem do gruntowania produkowanym, jako gotowa do użycia wodna dyspersja
ywicy akrylowej. Emulsja powinna wnikać silnie w głąb podłoża, powodując jego wzmocnienie i ujednorodnienie 

parametrów całej gruntowanej powierzchni. Emulsja winna regulować proces chłonności podłoża i zapobiega
ci wody z wykonywanych na nim warstw, np. gładzi szpachlowych. 

ązania zapraw i przyczyniać się do osiągnięcia przez nie zakładanych 

ytkowanie powierzchni: po 24 godzinach 

cy do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością korzystania z

agregat do mechanicznego nakładania zapraw gipsowych. 
na zastosować sprzęt typu: pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty,

szpachle, mieszadła do tynków, pojemniki, wiadra, pędzle, itp. 

Dostawa materiałów na teren wykonywania robót budowlanych odbędzie się samochodem dostawczym, we

w suchym pomieszczeniu na drewnianej palecie w szczelnie zamkniętych workach, chroni
w pierwszej kolejności. 

pienia do robót. 
pieniem do wykonywania gładzi gipsowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu

zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.

a przed wykonaniem gładzi gipsowych polega na oczyszczeniu z substancji tłuszczowych i powłok 
niu preparatem zmniejszającym nasiąkliwość i wzmacniającym powierzchniowo podło
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wykończeniową. Gładź 
ą przyczepnością do 

ucznych. Powierzchnia 

do wykonywania gładzi gipsowych oraz do wypełniania ubytków 
zastosowania na typowych podłożach 

wapienne i gipsowe oraz nadawać się do 
ć 2 mm. 

czki anhydrytowej, wypełniaczy wapiennych oraz 
uzyskanie powierzchni o dużej 

nasiąkliwych, nadmiernie 
cementowych, gipsowych i gipsowo-

tynku, posadzki, podkładu 

ycia wodna dyspersja najwyższej 
wzmocnienie i ujednorodnienie 

a i zapobiegać odciąganiu 

cia przez nie zakładanych parametrów 

korzystania z następującego 

t typu: pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, kielnie, pace, 

samochodem dostawczym, we wnętrzach obiektu 

h, chronić przed wilgocią. 

czone wszystkie roboty stanu surowego, roboty 
okienne. 

tłuszczowych i powłok 
cym powierzchniowo podłoże. 
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Nakładanie gładzi należy wykonywać pac
szerokością od posadzki do góry w kieru
Wykończenie gładzi gipsowych wykonujemy po jej całkowitym wyschni
Gładź wykańczamy poprzez wstępne przeszlifowanie r
specjalną siateczką do szlifowania nr 100, a nast
 
VII. Odbiór gładzi gipsowych. 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przeci
projektową. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni gładzi od płaszczyzny i odchylenie kraw
3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długo
 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:

- pionowego - nie mogą być większe ni
- poziomego - nie mogą być większe ni

przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.).
 
Niedopuszczalne są następujące wady: 

- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków
itp., 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i p
tynku do podłoża. 

 
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawiera

- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo
- stwierdzenia zgodności lub niezgo

 
5.3.2 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie.

5.3.2.1 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej.

5.3.2.1.1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe.

Wg punktu 5.2.2.2.1 
 
5.3.2.1.2 Montaż stolarki okiennej. 

Przed dokonaniem zamówienia, wymiary stolarki okiennej i drzwi balkonowych należy sprawdzić w naturze.
Wymiary okien i drzwi balkonowych powinny być odpowiednio mniejsze od wymiarów otworu w ścianie, dla umożliwienia:

- swobodnego wstawienia ościeżnicy, wypoziomowa
- zmiany wymiarów ościeżnicy, „pracy” w zmiennych warunkach cieplno
- zachowania cech geometrycznych ościeżnicy w przypadku ruchów konstrukcji budynku,
- wykonania uszczelnień, 
- uzyskania spadku na obróbkach odprowadzających wodę i montażu parapetów wewnętrznych przy oknach.

W przypadku okien drewnianych luz na wbudowanie powinien wynosić przy stojakach i nadprożu po 10÷15 mm na stronę. 
Przy oknach z PVC i aluminium – z uwagi na rozszerzal
różnicuje się odpowiednio do wymiarów gabarytowych i koloru okien.
W przypadku jasnych kolorów okien minimalny luz (na stronę) powinien wynosić:

- 10 mm przy wymiarach do 1,5 m,
- 15 mm przy wymiarach do 2,5 m,
- 20 mm przy wymiarach do 3,5 m.

W przypadku okien o kolorach ciemnych (bardziej nagrzewających się pod wpływem promieniowania słonecznego) luzy 
powinny być dodatkowo zwiększone o 5 mm.
Mniejsze od podanych dla drewna, PVC i aluminium luzy na wbudow
przy stosowaniu do uszczelniania taśm i impregnowanych pianek z tworzywa sztucznego i dużej dokładności wykonania 
ościeży. 
Luzy w części progowej, wynoszące zwykle 25÷40 mm, mogą być zmniejszone, ale należ
spadku na zewnętrznych obróbkach odprowadzających wodę i zamontowanie parapetów.
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pacą stalową nierdzewną. Na ścianach wykonujemy gładź, zaczynaj
od posadzki do góry w kierunku sufitu. Zalecana minimalna grubość jednej warstwy gładzi wynosi minimum 2 mm.

czenie gładzi gipsowych wykonujemy po jej całkowitym wyschnięciu. 
pne przeszlifowanie ręczne na całej powierzchni drobnoziarnistym papierem

do szlifowania nr 100, a następnie doprowadzamy do idealnej gładzi szlifując siateczk

dzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni gładzi od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mog
3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 

dzi od kierunku: 
ksze niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniu,
ksze niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm na całej

cianami, belkami itp.). 

 
wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikaj

lady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej

potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 

wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
ci lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie.

4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej. 

Roboty rozbiórkowe i demontażowe. 

okonaniem zamówienia, wymiary stolarki okiennej i drzwi balkonowych należy sprawdzić w naturze.
Wymiary okien i drzwi balkonowych powinny być odpowiednio mniejsze od wymiarów otworu w ścianie, dla umożliwienia:

swobodnego wstawienia ościeżnicy, wypoziomowania jej na klinach podpierających i ustawienie w pionie.
zmiany wymiarów ościeżnicy, „pracy” w zmiennych warunkach cieplno-wilgotnościowych, 
zachowania cech geometrycznych ościeżnicy w przypadku ruchów konstrukcji budynku, 

spadku na obróbkach odprowadzających wodę i montażu parapetów wewnętrznych przy oknach.
W przypadku okien drewnianych luz na wbudowanie powinien wynosić przy stojakach i nadprożu po 10÷15 mm na stronę. 

z uwagi na rozszerzalność liniową pod wpływem temperatury 
różnicuje się odpowiednio do wymiarów gabarytowych i koloru okien. 
W przypadku jasnych kolorów okien minimalny luz (na stronę) powinien wynosić: 

10 mm przy wymiarach do 1,5 m, 
o 2,5 m, 

20 mm przy wymiarach do 3,5 m. 
W przypadku okien o kolorach ciemnych (bardziej nagrzewających się pod wpływem promieniowania słonecznego) luzy 
powinny być dodatkowo zwiększone o 5 mm. 
Mniejsze od podanych dla drewna, PVC i aluminium luzy na wbudowanie, zmniejszone o 50%, są dopuszczalne i zasadne 
przy stosowaniu do uszczelniania taśm i impregnowanych pianek z tworzywa sztucznego i dużej dokładności wykonania 

Luzy w części progowej, wynoszące zwykle 25÷40 mm, mogą być zmniejszone, ale należy mieć na uwadze zachowanie 
spadku na zewnętrznych obróbkach odprowadzających wodę i zamontowanie parapetów. 
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, zaczynając określoną 
gładzi wynosi minimum 2 mm. 

czne na całej powierzchni drobnoziarnistym papierem ściernym albo 
c siateczką nr 180. 

 zgodne z dokumentacją 

dzi od linii prostej nie mogą być większe niż 

3 mm w pomieszczeniu, 
4 mm na całej powierzchni między 

przenikających z podłoża, pilśni 

skutek niedostatecznej przyczepności 

7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie. 

okonaniem zamówienia, wymiary stolarki okiennej i drzwi balkonowych należy sprawdzić w naturze. 
Wymiary okien i drzwi balkonowych powinny być odpowiednio mniejsze od wymiarów otworu w ścianie, dla umożliwienia: 

nia jej na klinach podpierających i ustawienie w pionie. 

spadku na obróbkach odprowadzających wodę i montażu parapetów wewnętrznych przy oknach. 
W przypadku okien drewnianych luz na wbudowanie powinien wynosić przy stojakach i nadprożu po 10÷15 mm na stronę.  

ność liniową pod wpływem temperatury – luzy na wbudowanie 

W przypadku okien o kolorach ciemnych (bardziej nagrzewających się pod wpływem promieniowania słonecznego) luzy 

anie, zmniejszone o 50%, są dopuszczalne i zasadne 
przy stosowaniu do uszczelniania taśm i impregnowanych pianek z tworzywa sztucznego i dużej dokładności wykonania 

y mieć na uwadze zachowanie 
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Przy ustalaniu wymiarów należy brać pod uwagę oprócz wymiarów nominalnych ościeży i okien również dopuszczalne 
odchyłki ościeży takie jak: 

- w ścianach surowych nieotynkowanych ± 10 mm dla wymiarów do 2,5 m oraz ± 15 mm dla wymiarów od 2,5 m do 5,0 
m, 

- w ścianach gotowych otynkowanych i z cegły licowej ± 5 mm dla wymiarów do 2,5 m oraz ± 10 mm dla wymiarów od 
2,5 m do 5,0 m. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe ościeżnic wynoszą ± 5 mm.
W ościeżach z szerokim węgarkiem i w ścianach przewidzianych do docieplenia należy brać pod uwagę ewentualna potrzebę 
poszerzenia ościeżnicy dodatkowymi elementami, aby uniknąć całkowitego zasłonięcia ościeżnicy.

Ościeża przygotowane do wbudowania okien i drzwi balkonowych powinny odznaczać się dokładnością kształtów i wymiarów, 
ich płaszczyzny powinny być równe, gładkie i oczyszczone z pyłu.
Warstwa izolacji termicznej w ścianach wielowarstwowych powinna równo dochodzić do kr
ościeża. 

Okna i drzwi balkonowe powinny być dostarczone na budowę w stanie ostatecznym wykończonym. Podczas transportu i 
składowania na budowie nie powinny doznawać uszkodzeń, odkształceń, a w przypadku okien drewnianych z

Usytuowanie okien i drzwi balkonowych w grubości ściany oraz uszczelnienie połączeń powinno umożliwiać utrzymanie na 
wewnętrznych powierzchniach ościeża temperatury wyższej co najmniej o 1°C od punktu rosy powietrza w pomieszczeniu 
przy obliczeniowych wartościach temperatury powietrza wewnętrznego i zewnętrznego oraz obliczeniowej wilgotności 
względnej powietrza w pomieszczeniu. 
Jeżeli przy przewidywanym usytuowaniu okna nie jest dokładniej znany przebieg izoterm, to należy stosować zasady ogól
zgodnie z którymi: 

- w ścianie jednowarstwowej okno powinno znajdować się w środku grubości ściany,
- w ścianie jednowarstwowej z ociepleniem zewnętrznym okno powinno być dosunięte do warstwy ocieplenia,
- w ścianie wielowarstwowej (szczelinowej) okno powinn

Przed właściwym zamocowaniem ościeżnica powinna zostać ustawiona i zablokowana w ościeżu za pomocą klinów 
montażowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych ścisków montażowych.
Po wypoziomowaniu progu i ustawieniu w pionie powinny być zachowane jednakowe luzy przy stojakach i nadprożu, a w 
ościeżu z węgarkiem również luz przy płaszczyźnie węgarka.
Próg ościeżnicy powinien zostać podparty na klinach lub klockach podporowych, które zostaną na stałe. Prz
okna na nieprzesklepionej warstwie izolacji termicznej w ścianach warstwowych podparcie progu powinny stanowić konsole 
stalowe zamocowane do konstrukcyjnej warstwy muru.
Punkty wstępnego mocowania ościeżnicy (klinowania w ościeżu) powinny by
nie spowodować wygięcia elementów ościeżnic. Do właściwego zamocowania ościeżnicy w ościeżu są stosowane kotwy, 
tuleje rozpierane lub specjalne wkręty. 
Z uwagi na konstrukcję ściany kotwy mogą być stosowane do 
nie mogą być stosowane do ścian szczelinowych, w których ościeżnica jest osadzona w strefie izolacji termicznej.
Rodzaje łączników, ich wymiary i rozstaw powinny być tak dobrane, aby spełnione
obciążenia, jakie występują w eksploatacji okien. Wszystkie stosowane łączniki muszą być zabezpieczone antykorozyjnie. 
Kotwy powinny być wykonane z blachy grubości minimum 1,5 mm, kształt części połączeniowej z oścież
dostosować do jej profilu. 
Kotwy mocuje się w określonych rozstawach na obwodzie ościeżnicy (wczepia się w profil lub przykręca wkrętami) przed jej 
wstawieniem w ościeże. Drugi koniec kotwy przytwierdza się do muru kołkami rozporowymi lub specj
Mocowanie ościeżnic na wkręty lub tuleje rozpierane wymaga przewiercenia elementów ościeżnic. Przy wierceniu otworów i 
dokręcaniu wkrętów lub śrub należy stosować pomocnicze kliny zabezpieczające przed przesunięciem ościeżnicy lub 
wygięciem mocowanego elementu. Długość tulei i specjalnych wkrętów powinna być tak dobrana, aby uwzględniając 
szerokość mocowanego elementu i luz, uzyskać niezbędne ich zagłębienie w ścianie. Wielkość tego zagłębienia zależy od 
materiału ściany i typu zastosowanego łącznika i jest określona przez producenta łączników.
Orientacyjne, minimalne zagłębienie w betonie wynosi 30 mm, a w gazobetonie lub cegle dziurawce 60 mm. Te same zasady 
powinny być stosowane przy mocowaniu kotew do muru.
Przy łączeniu okien (okien i drzwi balkonowych) w zestawy stykające się elementy ościeżnic łączy się na wkręty lub śruby w 
rozstawach jak przy łączeniu z murem. W styki ościeżnic powinny być wstawiane łączniki przewidziane do konkretnego 
systemu okien. 
Przy tworzeniu zestawów okien z PVC i aluminium o dużych gabarytach powinny być stosowane, zgodnie z wytycznymi 
producenta łączniki umożliwiające kompensacje rozszerzalności liniowej.
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Luz na wbudowanie, czyli szczelinę między ramą ościeżnicy a ościeżem, należy wypełnić materiałem uszczel
uzyskania odpowiedniej izolacyjności termicznej i akustycznej uwzględniającej:

- rozszerzalność materiału ramy ościeżnicy.
- zabezpieczenie szczeliny od strony zewnętrznej przed wnikaniem wody z opadów atmosferycznych.
- zabezpieczenie szczeliny od strony wewnętrznej przed wnikaniem pary wodnej.

Izolację cieplną przy zachowaniu strefowego układu uszczelnień materiałem izolacyjnym może być poliuretanowa pianka 
montażowa, wełna mineralna lub wata szklana. W przypadku pianek poliuretanowych montażyst
właściwości i warunki stosowania, technika nanoszenia. Przy uszczelnianiu wyrobów o dużych gabarytach należy stosować 
rozpórki zabezpieczające przed wygięciem ramy przez rozprężającą piankę.

Izolacje paroszczelną zabezpieczającą p
jednym brzegiem do ościeżnicy, drugim do ościeża lub kitu silikonowego ułożonego w szczelinie między krawędzią ościeżnicy 
a ościeżem. W obu przypadkach powinny być spełnione w
folii pozwala zabezpieczyć szczeliny nierównomierne i szerokie. Silikonem należy uszczelniać na podkładzie uzyskanym przez 
wciśnięcie w szczelinę okrągłego sznura np. polietylenu. Grubość 
szczelin. 
Izolacja zewnętrzna zabezpieczająca przed wnikaniem wody z opadów atmosferycznych powinna być paroprzepuszczalna (w 
większym stopniu niż ta od strony wewnętrznej) i powinna zabezpieczać prz
Uszczelnienie może stanowić folia paroprzepuszczalna lub rozprężne taśmy uszczelniające. Przy gwarantowanych 
uszczelnieniach wewnętrznych od zewnątrz można wykonać szczelniejsze wykończenia np. kitem silikonowy
Przy montażu okien i drzwi balkonowych należy stosować się do wymogów określonych przez ich producentów.
 
5.3.2.1.3 Montaż stolarki drzwiowej. 

Przy wbudowywaniu drzwi powinny być brane pod uwagę wymagania w zakresie wytrzymałości i trwałości (np. ciężar skrzydła 
i obciążenia eksploatacyjne), a w przypadku drzwi zewnętrznych również wymagania dotyczące szczelności i izolacyjności jak 
w przypadku wbudowywania okien. Przy ustaleniu wymiaru światła ościeża należy brać pod uwagę zarówno wymiary przekroju 
elementów ościeżnicy, jak i wymiary luzu na wbudowanie. W wysokości ościeża powinien być uwzględniony poziom posadzki 
(podłogi) wykończonej ostatecznie i ewentualnie ukształtowanie progu. Ościeżnice drewniane, z PVC i aluminium osadza się w 
ościeża nieotynkowane z przewidzianym luzem na wbudowanie przy stojakach i nadprożu po 1÷1,5 cm. Ościeżnice 
regulowane, obejmujące grubość ściany osadza się po wykonaniu tynków na płaszczyznach ścian, ościeże może pozostać 
nieotynkowane. Ościeżnice stalowe mogą być stosowane do różnyc

- w czasie wznoszenia ścian, 
- w uprzednio wykonane ościeże z zamocowaniem na zaprawie cementową w gniazdach w ościeżu kotew 

przyspawanych do ościeżnicy, 
- na tuleje rozpierane lub śruby. 

W niektórych konstrukcjach drzwi o podwyższonej odp
ościeżnicy (ślepej) kotwionej w murze i mocowanej na niej ościeżnicy właściwej. Do zamocowania ościeżnice powinny być 
ustawione w pionie z zachowaniem prostokątności ramy. Liczba i rozstaw pu
określone w aprobatach technicznych. Zwykle są to trzy punkty mocowania na wysokości stojaków. Ościeżnice szerokości 
większej niż 1 m należy mocować również w nadprożu, rozstaw punktów mocowania powinien wynosić okoł

Luzy na wbudowanie w drzwiach zewnętrznych wejściowych do budynku powinny być uszczelnione według zasad 
przewidzianych dla okien. 

Drzwi wewnętrzne uszczelnia się rozprężną pianką poliuretanową, wełną mineralną lub watą szklaną
Przy drzwiach o zwiększonej izolacyjności akustycznej uszczelnienie nie powinno pogarszać parametrów ustalonych dla drzwi. 
Przy montażu drzwi przeciwpożarowych luz na wbudowanie powinien być szczelnie wypełniony np. wełną mineralna niepalną 
o gęstości minimum 60 kg/m3. 
Przy montażu drzwi należy stosować się do wymogów określonych przez ich producentów.
 
5.3.2.1.4 Okucia budowlane. 

Każdy wyrób stolarski budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające i uchwytowo 
osłonowe. 
Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych.
Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone 
należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromowaną przeciwrdzewną.

Montaż okuć okiennych i drzwiowych należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta.
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Luz na wbudowanie, czyli szczelinę między ramą ościeżnicy a ościeżem, należy wypełnić materiałem uszczel
uzyskania odpowiedniej izolacyjności termicznej i akustycznej uwzględniającej: 

rozszerzalność materiału ramy ościeżnicy. 
zabezpieczenie szczeliny od strony zewnętrznej przed wnikaniem wody z opadów atmosferycznych.

od strony wewnętrznej przed wnikaniem pary wodnej. 

Izolację cieplną przy zachowaniu strefowego układu uszczelnień materiałem izolacyjnym może być poliuretanowa pianka 
montażowa, wełna mineralna lub wata szklana. W przypadku pianek poliuretanowych montażyst
właściwości i warunki stosowania, technika nanoszenia. Przy uszczelnianiu wyrobów o dużych gabarytach należy stosować 
rozpórki zabezpieczające przed wygięciem ramy przez rozprężającą piankę. 

Izolacje paroszczelną zabezpieczającą przed wnikaniem pary wodnej daje zastosowanie folii paroizolacyjnej przyklejanych 
jednym brzegiem do ościeżnicy, drugim do ościeża lub kitu silikonowego ułożonego w szczelinie między krawędzią ościeżnicy 
a ościeżem. W obu przypadkach powinny być spełnione warunki do uzyskania trwałej przyczepności do ramy i ościeża. Użycie 
folii pozwala zabezpieczyć szczeliny nierównomierne i szerokie. Silikonem należy uszczelniać na podkładzie uzyskanym przez 
wciśnięcie w szczelinę okrągłego sznura np. polietylenu. Grubość warstwy silikonu powinna wynosić około połowy szerokości 

Izolacja zewnętrzna zabezpieczająca przed wnikaniem wody z opadów atmosferycznych powinna być paroprzepuszczalna (w 
większym stopniu niż ta od strony wewnętrznej) i powinna zabezpieczać przed wnikaniem wody w warunkach silnego wiatru.
Uszczelnienie może stanowić folia paroprzepuszczalna lub rozprężne taśmy uszczelniające. Przy gwarantowanych 
uszczelnieniach wewnętrznych od zewnątrz można wykonać szczelniejsze wykończenia np. kitem silikonowy
Przy montażu okien i drzwi balkonowych należy stosować się do wymogów określonych przez ich producentów.

Przy wbudowywaniu drzwi powinny być brane pod uwagę wymagania w zakresie wytrzymałości i trwałości (np. ciężar skrzydła 
i obciążenia eksploatacyjne), a w przypadku drzwi zewnętrznych również wymagania dotyczące szczelności i izolacyjności jak 
w przypadku wbudowywania okien. Przy ustaleniu wymiaru światła ościeża należy brać pod uwagę zarówno wymiary przekroju 

eżnicy, jak i wymiary luzu na wbudowanie. W wysokości ościeża powinien być uwzględniony poziom posadzki 
(podłogi) wykończonej ostatecznie i ewentualnie ukształtowanie progu. Ościeżnice drewniane, z PVC i aluminium osadza się w 

idzianym luzem na wbudowanie przy stojakach i nadprożu po 1÷1,5 cm. Ościeżnice 
regulowane, obejmujące grubość ściany osadza się po wykonaniu tynków na płaszczyznach ścian, ościeże może pozostać 
nieotynkowane. Ościeżnice stalowe mogą być stosowane do różnych sposobów wbudowania: 

w uprzednio wykonane ościeże z zamocowaniem na zaprawie cementową w gniazdach w ościeżu kotew 

W niektórych konstrukcjach drzwi o podwyższonej odporności na włamanie ościeżnice stalowe składają się z dwóch ram, 
ościeżnicy (ślepej) kotwionej w murze i mocowanej na niej ościeżnicy właściwej. Do zamocowania ościeżnice powinny być 
ustawione w pionie z zachowaniem prostokątności ramy. Liczba i rozstaw punktów mocowania ościeżnic stalowych są 
określone w aprobatach technicznych. Zwykle są to trzy punkty mocowania na wysokości stojaków. Ościeżnice szerokości 
większej niż 1 m należy mocować również w nadprożu, rozstaw punktów mocowania powinien wynosić okoł

Luzy na wbudowanie w drzwiach zewnętrznych wejściowych do budynku powinny być uszczelnione według zasad 

Drzwi wewnętrzne uszczelnia się rozprężną pianką poliuretanową, wełną mineralną lub watą szklaną
iększonej izolacyjności akustycznej uszczelnienie nie powinno pogarszać parametrów ustalonych dla drzwi. 

Przy montażu drzwi przeciwpożarowych luz na wbudowanie powinien być szczelnie wypełniony np. wełną mineralna niepalną 

montażu drzwi należy stosować się do wymogów określonych przez ich producentów. 

Każdy wyrób stolarski budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające i uchwytowo 

aniom norm państwowych. 
Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone 
należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromowaną przeciwrdzewną.

ych i drzwiowych należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta. 
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Luz na wbudowanie, czyli szczelinę między ramą ościeżnicy a ościeżem, należy wypełnić materiałem uszczelniającym w celu 

zabezpieczenie szczeliny od strony zewnętrznej przed wnikaniem wody z opadów atmosferycznych. 

Izolację cieplną przy zachowaniu strefowego układu uszczelnień materiałem izolacyjnym może być poliuretanowa pianka 
montażowa, wełna mineralna lub wata szklana. W przypadku pianek poliuretanowych montażystom powinny być znane ich 
właściwości i warunki stosowania, technika nanoszenia. Przy uszczelnianiu wyrobów o dużych gabarytach należy stosować  

rzed wnikaniem pary wodnej daje zastosowanie folii paroizolacyjnej przyklejanych 
jednym brzegiem do ościeżnicy, drugim do ościeża lub kitu silikonowego ułożonego w szczelinie między krawędzią ościeżnicy 

arunki do uzyskania trwałej przyczepności do ramy i ościeża. Użycie 
folii pozwala zabezpieczyć szczeliny nierównomierne i szerokie. Silikonem należy uszczelniać na podkładzie uzyskanym przez 

warstwy silikonu powinna wynosić około połowy szerokości 

Izolacja zewnętrzna zabezpieczająca przed wnikaniem wody z opadów atmosferycznych powinna być paroprzepuszczalna (w 
ed wnikaniem wody w warunkach silnego wiatru. 

Uszczelnienie może stanowić folia paroprzepuszczalna lub rozprężne taśmy uszczelniające. Przy gwarantowanych 
uszczelnieniach wewnętrznych od zewnątrz można wykonać szczelniejsze wykończenia np. kitem silikonowym. 
Przy montażu okien i drzwi balkonowych należy stosować się do wymogów określonych przez ich producentów. 

Przy wbudowywaniu drzwi powinny być brane pod uwagę wymagania w zakresie wytrzymałości i trwałości (np. ciężar skrzydła 
i obciążenia eksploatacyjne), a w przypadku drzwi zewnętrznych również wymagania dotyczące szczelności i izolacyjności jak 
w przypadku wbudowywania okien. Przy ustaleniu wymiaru światła ościeża należy brać pod uwagę zarówno wymiary przekroju 

eżnicy, jak i wymiary luzu na wbudowanie. W wysokości ościeża powinien być uwzględniony poziom posadzki 
(podłogi) wykończonej ostatecznie i ewentualnie ukształtowanie progu. Ościeżnice drewniane, z PVC i aluminium osadza się w 

idzianym luzem na wbudowanie przy stojakach i nadprożu po 1÷1,5 cm. Ościeżnice 
regulowane, obejmujące grubość ściany osadza się po wykonaniu tynków na płaszczyznach ścian, ościeże może pozostać 

w uprzednio wykonane ościeże z zamocowaniem na zaprawie cementową w gniazdach w ościeżu kotew 

orności na włamanie ościeżnice stalowe składają się z dwóch ram, 
ościeżnicy (ślepej) kotwionej w murze i mocowanej na niej ościeżnicy właściwej. Do zamocowania ościeżnice powinny być 

nktów mocowania ościeżnic stalowych są 
określone w aprobatach technicznych. Zwykle są to trzy punkty mocowania na wysokości stojaków. Ościeżnice szerokości  
większej niż 1 m należy mocować również w nadprożu, rozstaw punktów mocowania powinien wynosić około 75 cm.  

Luzy na wbudowanie w drzwiach zewnętrznych wejściowych do budynku powinny być uszczelnione według zasad  

Drzwi wewnętrzne uszczelnia się rozprężną pianką poliuretanową, wełną mineralną lub watą szklaną 
iększonej izolacyjności akustycznej uszczelnienie nie powinno pogarszać parametrów ustalonych dla drzwi. 

Przy montażu drzwi przeciwpożarowych luz na wbudowanie powinien być szczelnie wypełniony np. wełną mineralna niepalną 

Każdy wyrób stolarski budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające i uchwytowo 

Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone  
należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromowaną przeciwrdzewną. 
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Okucia należy dobierać w zależności od rodzaju stolarki i jej zastosowania. Przy doborze okuć należy również brać pod uwagę 
konstrukcję stolarki okiennej i drzwiowej, wielkość i ciężar skrzy

Wyszczególnienie robót: 
- Założenie okuć okiennych i drzwiowych.
- Sprawdzenie prawidłowości okucia.

 
5.3.2.1.5 Osadzanie podokienników wewnętrznych.

Osadzanie podokienników wewnętrznych należy wykonać po osadzeniu, zamocowaniu
 
Wysokość osadzenia w stosunku do progu ościeżnicy w oknach drewnianych wyznacza wrąb pod parapet. W oknach z PVC i 
aluminiowym parapet powinien być podsunięty pod próg okna, co umożliwia cofnięty od płaszczyzny ościeżnicy kształtown
podprogowy. Parapet osadza się na podkładzie wyrównanej zaprawy. W zależności od wysięgu parapetu poza lico ściany i 
wytrzymałości materiału, z jakiego został zrobiony, może wystąpić potrzeba podparcia parapetu na wspornikach 
zamocowanych do konstrukcji ściany. 
 
Osadzenie podokienników 
Przy osadzaniu podokienników wewnętrznych o małym wysięgu należy wykuć w ościeżach niewielkie bruzdy, następnie 
wyrównać zaprawą mur podokienny, dając mu mały spadek do środka pomieszczenia, a następnie osadzić podokiennik
zaprawie cementowej z dodatkiem mleka wapiennego.
W przypadku podokiennika o większym wysięgu należy uprzednio osadzić w murze na zaprawie cementowej (marki, co 
najmniej 10) wsporniki stalowe w odstępach co najmniej 1,0 m.
 
Dla prawidłowego zamocowania parapetu i zapobieżenia ewentualnym przeciekom wody w ścianę podokienną, parapet 
powinien być wpuszczony na stałe w specjalnie do tego celu wykonany wrąb w progu ościeżnicy.
 
Osadzanie podokienników należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta.
 
5.3.2.1.6 Obsadzenie drobnych elementów w ścianach.

Obsadzenie kratek wentylacyjnych, drzwiczek i wsporników w ścianach z cegieł.
 
Wykonanie robót: 

- Przygotowanie podłoża przez wykucie gniazd lub wywiercenie otworów i osadzenie kołków.
- Zamocowanie elementów poprzez ustawien

 
5.3.3 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian.

5.3.3.1 45431000-7 Kładzenie płytek. 

5.3.3.1.1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe.

Wg punktu 5.2.2.2.1 
 
5.3.3.1.2 Układanie płytek ceramicznych na podłogach i ścianach.

I. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
Materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych powinny posiadać:

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techni
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

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

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą skła
materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych 

II. Rodzaje materiałów. 
Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wyma
aprobatach technicznych ITB dopuszcza
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Okucia należy dobierać w zależności od rodzaju stolarki i jej zastosowania. Przy doborze okuć należy również brać pod uwagę 
konstrukcję stolarki okiennej i drzwiowej, wielkość i ciężar skrzydeł oraz materiał z jakiego jest wykonana.

Założenie okuć okiennych i drzwiowych. 
Sprawdzenie prawidłowości okucia. 

Osadzanie podokienników wewnętrznych. 

Osadzanie podokienników wewnętrznych należy wykonać po osadzeniu, zamocowaniu i uszczelnieniu okna.

Wysokość osadzenia w stosunku do progu ościeżnicy w oknach drewnianych wyznacza wrąb pod parapet. W oknach z PVC i 
aluminiowym parapet powinien być podsunięty pod próg okna, co umożliwia cofnięty od płaszczyzny ościeżnicy kształtown
podprogowy. Parapet osadza się na podkładzie wyrównanej zaprawy. W zależności od wysięgu parapetu poza lico ściany i 
wytrzymałości materiału, z jakiego został zrobiony, może wystąpić potrzeba podparcia parapetu na wspornikach 

Przy osadzaniu podokienników wewnętrznych o małym wysięgu należy wykuć w ościeżach niewielkie bruzdy, następnie 
wyrównać zaprawą mur podokienny, dając mu mały spadek do środka pomieszczenia, a następnie osadzić podokiennik
zaprawie cementowej z dodatkiem mleka wapiennego. 
W przypadku podokiennika o większym wysięgu należy uprzednio osadzić w murze na zaprawie cementowej (marki, co 
najmniej 10) wsporniki stalowe w odstępach co najmniej 1,0 m. 

parapetu i zapobieżenia ewentualnym przeciekom wody w ścianę podokienną, parapet 
powinien być wpuszczony na stałe w specjalnie do tego celu wykonany wrąb w progu ościeżnicy. 

Osadzanie podokienników należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta. 

nie drobnych elementów w ścianach. 

Obsadzenie kratek wentylacyjnych, drzwiczek i wsporników w ścianach z cegieł. 

Przygotowanie podłoża przez wykucie gniazd lub wywiercenie otworów i osadzenie kołków.
Zamocowanie elementów poprzez ustawienie i umocowanie w gniazdach lub przykręcenie do kołków.

0 Pokrywanie podłóg i ścian. 

 

Roboty rozbiórkowe i demontażowe. 

Układanie płytek ceramicznych na podłogach i ścianach. 

zące materiałów. 
Materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych powinny posiadać:

Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z Polską Normą, 
Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,
na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

ia powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 
materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych. 

Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub 
aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w  
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Okucia należy dobierać w zależności od rodzaju stolarki i jej zastosowania. Przy doborze okuć należy również brać pod uwagę  
deł oraz materiał z jakiego jest wykonana. 

i uszczelnieniu okna. 

Wysokość osadzenia w stosunku do progu ościeżnicy w oknach drewnianych wyznacza wrąb pod parapet. W oknach z PVC i 
aluminiowym parapet powinien być podsunięty pod próg okna, co umożliwia cofnięty od płaszczyzny ościeżnicy kształtownik 
podprogowy. Parapet osadza się na podkładzie wyrównanej zaprawy. W zależności od wysięgu parapetu poza lico ściany i 
wytrzymałości materiału, z jakiego został zrobiony, może wystąpić potrzeba podparcia parapetu na wspornikach 

Przy osadzaniu podokienników wewnętrznych o małym wysięgu należy wykuć w ościeżach niewielkie bruzdy, następnie 
wyrównać zaprawą mur podokienny, dając mu mały spadek do środka pomieszczenia, a następnie osadzić podokiennik na 

W przypadku podokiennika o większym wysięgu należy uprzednio osadzić w murze na zaprawie cementowej (marki, co 

parapetu i zapobieżenia ewentualnym przeciekom wody w ścianę podokienną, parapet 

Przygotowanie podłoża przez wykucie gniazd lub wywiercenie otworów i osadzenie kołków. 
ie i umocowanie w gniazdach lub przykręcenie do kołków. 

Materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych powinny posiadać: 

Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 

ia powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 

dowanych na budowie  

ganiom zawartym w normach polskich lub 
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budownictwie. 

Płyty i płytki ceramiczne. 

Płytki powinny odpowiadać następującym normom:
- PN-EN 176:1996  - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E
- PN-EN 177:1997  - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 
- PN-EN 178:1998  - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E
- PN-EN 159:1996  - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa, szczególnie dotyczy to płytek dla których 
muszą być określone takie parametry jak

Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania.
Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN
aprobat technicznych. 

Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicz

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

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

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez prod

Woda. 
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw." Bez badań labo
stosowana wodociągowa woda pitna. 

III. Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin.
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować:

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

klejących, 
- łłaty do sprawdzania równości powierzchni,
- poziomnice, 
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygoto
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
- gąbki do mycia i czyszczenia, 
- wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

IV. Transport i składowanie materia
Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się używać do 
transportu samochodów pokrytych plandekami lub za
materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie, W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest prze
paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicz

Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach za
opadami i minusowymi temperaturami. 

V. Warunki przystąpienia do robót.
Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone:

- wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstruk
- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczególnie 

dotyczy to instalacji podpodłogowych),
- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami 

Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skur
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Płytki powinny odpowiadać następującym normom: 
Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E
Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E
Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E
Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

etry techniczne musi określać dokumentacja projektowa, szczególnie dotyczy to płytek dla których 
jak np. stopień ścieralności, mrozoodporność i twardość. 

Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania. 
o mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich 

Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

onywania wykładzin i okładzin to: 
listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 

środki do usuwania zanieczyszczeń, 
środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 

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

Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy wodę odpowiadającą 
32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw." Bez badań labo

Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin. 
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować: 

szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
alowe lub z tworzyw sztucznych, 

narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 
pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do rozprowadzania kompozycji 

łłaty do sprawdzania równości powierzchni, 

mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 
pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 

 

Transport i składowanie materiałów. 
Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się używać do 
transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone 

ykluczający ich uszkodzenie, W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest prze
paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. 

Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed 
 

Warunki przystąpienia do robót. 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: 

wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji podłóg,
roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczególnie 
dotyczy to instalacji podpodłogowych), 
wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi.

Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu elementów konstrukcji budynku tj. po 
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Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E≤3%. Grupa B l. 
wodnej 3%<E≤6%. Grupa B IIa. 

Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E≤10%. Grupa B lIb. 
Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa B lII. 

etry techniczne musi określać dokumentacja projektowa, szczególnie dotyczy to płytek dla których  

EN 12004:2002 lub odpowiednich  

nych lub norm. 

ta lub odpowiednie aprobaty techniczne. 

Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy wodę odpowiadającą 
32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw." Bez badań laboratoryjnych może być  

12 mmm do rozprowadzania kompozycji 

wania kompozycji klejących, 

Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się używać do 
mkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone 

ykluczający ich uszkodzenie, W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na  

niętych, zabezpieczonych przed  

i izolacji podłóg, 
roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczególnie 

czymi. 

czu elementów konstrukcji budynku tj. po  
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upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego.

Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach 
utrzymywać się w ciągu całej doby. 

Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed nasłonecznieniem i przewiewem.

VI. Wykonanie wykładziny. 

Podłoża pod wykładziny. 
Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa.

Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B

Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 

Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić:
- podkłady związane z podłożem -
- podkłady na izolacji przeciwwilgociowej 
- podkłady „pływające" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) 

Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona resztek starych 
wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny p
kontrolnej o długości 2 m. 

W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji kon
zewnątrz budynku powierzchni dylatowanych pól nie p
3,5 m. 

Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje powinny być wykonane w 
miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów ko
wykładzin. Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc wyko
dylatacji, osadzenia wpustów i innych elementów powinny być podane w dokumen

Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie,

Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie podkładów betonowych 
stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnie

Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpo
samopoziomującej. Warstwy („wylewki") samopoziomujące wykonuje się z gotowych fabrycznie sporządzonych
ściśle według instrukcji producenta. 

Wykonanie wykładzin. 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszyst
sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatun

Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich 
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niż połowa p
rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i 
wielkości płytek. 

Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawia
klejąca musi być przygotowana zgodnie z instruk

Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomiesz

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką
ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca po
podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane w
klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa mini

Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek:
- 50 x 50 mm -  3 mm,
- 1 0 0 x 1 00 mm -  4 mm,
- 1 5 0 x 1 50 mm -  6 mm,
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upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego. 

Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5°C i temperatura ta powinna 

Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed nasłonecznieniem i przewiewem.

kładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa. 

Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum 50 mm.

Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 

Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 
- 25 mm 

podkłady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm 
podkłady „pływające" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm 

du powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona resztek starych 
wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm na całej długości łaty 

W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej
zewnątrz budynku powierzchni dylatowanych pól nie powinna przekraczać 10 m2, a maksymalna długość boku nie większa niż 

Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje powinny być wykonane w 
miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów 
wykładzin. Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc wyko
dylatacji, osadzenia wpustów i innych elementów powinny być podane w dokumentacji projektowej.

Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie, 

Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie podkładów betonowych 
stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów cementowych włóknem polipropylenowym.

Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod wykładzinę warstwy z masy 
samopoziomującej. Warstwy („wylewki") samopoziomujące wykonuje się z gotowych fabrycznie sporządzonych

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i 
sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek.

Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki powinny być 
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego 

nia wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i 

Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) 
musi być przygotowana zgodnie z instrukc j ą  producenta. 

Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.

nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje" się zębatą krawędzią 
ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię 

bów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji 
klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.

Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 
3 mm, 
4 mm, 
6 mm, 
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nie niższych niż +5°C i temperatura ta powinna  

Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed nasłonecznieniem i przewiewem. 

20 i grubości minimum 50 mm. 

Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa. 

du powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona resztek starych  
wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi. 

kraczać 5 mm na całej długości łaty  

strukcyjnej i przeciwskurczowej. Na 
, a maksymalna długość boku nie większa niż  

Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje powinny być wykonane w 
nstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów 

wykładzin. Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania  
tacji projektowej. 

Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie podkładów betonowych  
w cementowych włóknem polipropylenowym. 

średnio pod wykładzinę warstwy z masy 
samopoziomującej. Warstwy („wylewki") samopoziomujące wykonuje się z gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek  

kie niezbędne materiały, narzędzia i  
oraz rozplanować sposób układania płytek. 

i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki powinny być 
łytki. Szczególnie starannego 

nia wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i  

dzinie. Kompozycja (zaprawa)  

czeniu lub od wyznaczonej linii. 

czesuje" się zębatą krawędzią 
winna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię 

ielkość zębów i konsystencja kompozycji  
mum 65% powierzchni płytki. 
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- 200 x 200 mm - 6 mm,
- 250x250  mm -  8 mm,
- 300x300 mm - 10 mm,
- 400x400mm - 12 mm.

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji 
ciągu około 1 0 - 1 5  minut. 

Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz ro
około 6-8 mm. 

Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. Nakładając pierwszą 
należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do 
płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej 
przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „ przyssania". Większe płytki zaleca się 
dobijać młotkiem gumowym. 

W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji 
to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin 
spoin przy płytkach o długości boku: 

- do 100 mm-około 2 mm, 
- od 1 00 do 200 mm-około 3 mm,
- od 200 do 600 mm-około 4 mm, 
- powyżej 600 mm-około 5-20 mm.

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki 
dystansowe. 

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe.

Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna okre
cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny 
spoinowania. 

Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułoże
określony przez producenta w instrukcji stosowa

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

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni wykładziny pacą 
gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć
płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygła
zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie s
naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach wy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką.

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nic bru
Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności 
powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki.

VII. Wykonanie okładzin. 

Podłoża pod okładzinę. 
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych m

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

Przed przystąpieniem do robót, okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygo

Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione 
pęknięć i ubytków. 

  

TOOR Usługi w budownictwie 
495 Warszawa ul. Wojciechowskiego 36 m 23B 

6 mm, 
8 mm, 
10 mm, 
12 mm. 

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m lub pozwolić na wykonanie wykładziny w 

Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio 

Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. Nakładając pierwszą 
należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do 
płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej 

czepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „ przyssania". Większe płytki zaleca się 

W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna być pod całą powierzchnią płytk
cienką warstwę kleju na spodnią powierzchnie przyklejanych płytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zaleca się 

około 3 mm, 
 

20 mm. 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki 

cie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. 

Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać dokumentacja projektowa. Dla 
cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do 

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

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

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni wykładziny pacą 
gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi 
płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygła
zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z 
naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy 
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką. 

rzed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nic brudzi trwale powierzchni płytek. 
Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 

jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być 
powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki. 

Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 

otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych, 

Przed przystąpieniem do robót, okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża.

Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, 
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powinna wynosić około 1 m lub pozwolić na wykonanie wykładziny w  

dzaju i wielkości płytek i wynosi średnio  

Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. Nakładając pierwszą płytkę 
należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do 
płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej 

czepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „ przyssania". Większe płytki zaleca się  

powinna być pod całą powierzchnią płytki. Można  
warstwę kleju na spodnią powierzchnie przyklejanych płytek. 

się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zaleca się następujące szerokości 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki  

ślać dokumentacja projektowa. Dla 
podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do  

nie płytek. Dokładny czas powinien być  

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

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni wykładziny pacą 
nie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi 

płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić 
poiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z 

stępuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy  

dzi trwale powierzchni płytek.  

na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być  

towania podłoża. 

resztek środków antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków,  
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Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku wystąpienia nierówności 
należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać 

W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwar
wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo
elementów drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki 

W przypadku podłóż nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z instrukcją producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące 
- powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych 
- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii pros

długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie od
- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości kondygnacji,
- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nic może być większe niż 2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących na podłożach pokrytych 
starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy ce
M4. 

Wykonanie okładzin. 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i 
sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplan
należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone 
symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość, większą niż połowa płytki. 
wymaga okładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek.

Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub aluminiową. Do usy
należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek.

Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją
płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie.

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „prze
krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejącą powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą 
powierzchnie podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek, Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsy
kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa mini

Zaleca się stosować następujące wielkości zę
- 50 x 50 mm -  3 mm,
- 1 0 0 x 1 00 mm -  4 mm,
- 1 5 0 x 1 50 mm -  6 mm,
- 200 x 200 mm - 6 mm,
- 250x250  mm -  8 mm,
- 300x300 mm - 10 mm,
- 400x400mm - 12 mm.

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około
ciągu około 1 0 - 1 5  minut. 

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

Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym na
cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiedni
dla niej miejscu. 

Układanie płytek polega na ułożeniu płytki
zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje 
się efekt „przyssania". Płytki o dużych wymiarach zale

Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny pod
trzeba przycinać na odpowiednią wysokość.
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Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku wystąpienia nierówności 
należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, 
wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z 
elementów drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki 

W przypadku podłóż nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z instrukcją producenta).

powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania: 
powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok malarskich,
odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii proste], mierzone łatą kontrolną o 
długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości łaty,
odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości kondygnacji,

d kierunku poziomego nic może być większe niż 2 mm na 1 m. 

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

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i 
sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek 
należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone 
symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość, większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania 

ślone w dokumentacji wzory lub składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek.

należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub aluminiową. Do usy
należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. 

instrukcją producenta) kompozycje klejącą. Wybór kompozycji zależy od rodzaju 
nych okładzinie. 

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje" się powierzchnię zębatą 
krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejącą powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą 

lość zębów pacy zależy od wielkości płytek, Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsy
kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.

Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 
3 mm, 
4 mm, 
6 mm, 
6 mm, 
8 mm, 
10 mm, 
12 mm. 

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie okładziny w 

Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi około 

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

Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami" ustawieniu na właściwym miejscu przy 
zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje 
się efekt „przyssania". Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 

Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj 
trzeba przycinać na odpowiednią wysokość. 
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Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku wystąpienia nierówności  
awą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. 

stwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, 
wewnętrznych ściana z  

elementów drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. 

W przypadku podłóż nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z instrukcją producenta). 

powłok malarskich, 
te], mierzone łatą kontrolną o 

chyłek nie większej niż 3 na długości łaty, 
odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości kondygnacji, 

Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących na podłożach pokrytych 
iennej i gipsowej marki niższej niż  

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i 
ować sposób układania płytek. Położenie płytek 

należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone 
Szczególnie starannego rozplanowania  

ślone w dokumentacji wzory lub składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek. 

należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub aluminiową. Do usytuowania łaty  

bór kompozycji zależy od rodzaju  

czesuje" się powierzchnię zębatą 
krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejącą powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą 

lość zębów pacy zależy od wielkości płytek, Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja  
mum 65% powierzchni płytki. 

lub pozwolić na wykonanie okładziny w  

Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi około  

planowania, że powinna znaleźć się tam 
cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim  

na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami" ustawieniu na właściwym miejscu przy 
zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje  

łogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj  
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Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin 
spoin przy płytkach o długości boku: 

- do 100 mm-około 2 mm, 
- od 1 00 do 200 mm-około 3 mm,
- od 200 do 600 mm-około 4 mm, 
- powyżej 600 mm-około 5-20 mm.

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nal

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne ele
szachtów instalacyjnych. 

Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią 
płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się do ściany deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni
lica. W przypadku okładania powierzchni krzywych (np. słupów
związaniu Kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namocze

Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej
określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym pędzlem.

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powier
gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrze
płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbka. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić 
zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy paca z 
naklejoną gładką gąbką. 

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

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

Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być 
powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Do
których znajdują się okładziny i stawianym im wymaganiom.

Impregnowane mogą być także płytki. 

VIII. Badania przed przystąpieniem do robót.
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom powinny podlegać materiały, które 
będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża.

Wszystkie materiały - płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich 
norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej.

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklara
własności technicznych z określonymi w normach 

Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wy
okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powi

- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorst
porowatości, czystości i zawilgocenia,

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

- sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2
i spadków należy wykonać z dokładnością do 1m

- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonując pomiarów 
szerokości i prostoliniowości, 

- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami p
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

IX. Badania w czasie robót. 
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Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zaleca się 

około 3 mm, 
 

20 mm. 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe.

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne 

Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co możliwe jest 
płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się do ściany deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni
lica. W przypadku okładania powierzchni krzywych (np. słupów) należy używać odpowiednich szablonów dociskowych. Po 
związaniu Kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą. 

wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny czas powinien być 
ny przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym pędzlem.

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powier
gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi 
płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbka. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić 

lonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy paca z 

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

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

la podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być 
powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w 

kładziny i stawianym im wymaganiom. 

Badania przed przystąpieniem do robót. 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom powinny podlegać materiały, które 

nia robót oraz podłoża. 

płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich 
norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej.

ateriałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca zgodność 
własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 

Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania 
okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować; 

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

i podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2

sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowei łaty i poziomnicy; pomiary równości 
i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm, 
sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonując pomiarów 

sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w punkcie VI i VII, wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
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Zaleca się następujące szerokości 

usunąć wkładki dystansowe. 

menty jak np. drzwiczki rewizyjne  

naklejane na papier przez co możliwe jest klejenie nie pojedynczej 
płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się do ściany deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni 

) należy używać odpowiednich szablonów dociskowych. Po  

tek. Dokładny czas powinien być  

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym pędzlem. 

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni okładziny pacą 
nie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi 

płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbka. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić 
lonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy paca z  

Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu  

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek.  

la podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być 
bór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w  

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom powinny podlegać materiały, które  

płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich  
norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 

cję zgodności stwierdzająca zgodność  

konywania robót wykładzinowych i 

kości, występowania ubytków i 

i podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrową 

metrowei łaty i poziomnicy; pomiary równości 

sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonując pomiarów 

wpisywane do dziennika budowy i  
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Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i okładzin z dokumentacją projektową i 
Specyfikacją Techniczną w zakresie pewnego fragmentu prac. 
prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju 
i grubości kompozycji klejącej oraz innych rob

X. Badania w czasie odbioru robót. 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wy
wykładzin i okładzin a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonym
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoży,
- jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin,
- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materi

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

Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien 
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzać wizualnie i 

porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz 
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2

kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 
mm, 

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

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

- sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej 
powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć 

- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie reali
na podstawie zużycia kompozycji klejącej).

Wyniki kontroli powinny być porównane z wym
dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (zamawiającego) i wykonawcy.

XI. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin.

Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać 
- cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy wykładzin dla których 

różnorodność barw jeść zamierzona),
- cała powierzchnia pod płytkami powinna być 

opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego od
- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją produ
- dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzn

być większe niż 3 mm na długości łaty i nic większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki,
- spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania,
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm, na długości 1 m i 3 mm na całej 

długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku 
drugiego i trzeciego, 

- szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym 
- listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i 

Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania:
- cała powierzchnia okładziny powinn

różnorodność barw jest  zamierzona),
- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepności) tj. przy lekkim 

opukiwaniu płytki nie powinny wydaw
- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub 
- dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 

m, 
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Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i okładzin z dokumentacją projektową i 
chniczną w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na 

prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju 
pozycji klejącej oraz innych robót „zanikających". 

Badania w czasie odbioru robót.  
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących wykonanych 

 
zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
prawidłowości przygotowania podłoży, 
jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin, 
prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 

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

Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien obejmować: 
nie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzać wizualnie i 

porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 
sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2
kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 

sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich długości (dla 
spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie 
pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, 
sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub innym
narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek z podkładem,
sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej 

należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm,
grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub grubość określona 
na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w punkcie XI niniejszego opracowania i opisane w 
dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (zamawiającego) i wykonawcy.

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin. 

wykładzina powinna spełniać następujące wymagania: 
cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy wykładzin dla których 

zamierzona), 
cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepność) tj. przy lekkim 
opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 2 m) nie powinno 
być większe niż 3 mm na długości łaty i nic większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki,
spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 

ylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm, na długości 1 m i 3 mm na całej 
długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku 

ny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie,
listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta.

Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 
cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakowa barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy okładzin dla których 

zamierzona), 
cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepności) tj. przy lekkim 
opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 
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Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i okładzin z dokumentacją projektową i 
ich wykonania wywiera wpływ na 

prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju  

magań dotyczących wykonanych 

i zmianami, które naniesiono w dokumentacji powykonawczej, 

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

nie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzać wizualnie i 

sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej w rożnych 
kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 

sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich długości (dla 
spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie 

sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub innym podobnym 
dowodem nie związania płytek z podkładem, 

sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej 
kość spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm, 

zacji robót lub grubość określona  

niejszego opracowania i opisane w  
dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 

cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy wykładzin dla których 

właściwej przyczepność) tj. przy lekkim 

y poziomej (mierzone łatą długości 2 m) nie powinno 
być większe niż 3 mm na długości łaty i nic większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki, 

ylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm, na długości 1 m i 3 mm na całej 
długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku 

w projekcie, 
centa. 

a mieć jednakowa barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy okładzin dla których 

cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepności) tj. przy lekkim 

 
dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 
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- odchylenie powierzchni od płaszczy
- spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania,
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3 mm na 

długości całej okładziny, 
- elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją 

XII. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym zak
musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykła

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w punkcie VIII, niniejszego opracowania. Wyniki badań należy 
porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż i okre
okładzin. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny można uznać podłoża za wy
dokumentacją i Specyfikacją Techniczną i z

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być ode

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i
zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa 
musi być skute i wykonane ponownie. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (pod
dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik 
budowy). 

XIII. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbi
zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizo
odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności kie

Protokół odbioru częściowego jest  podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę 
przewiduje. 

XIV. Odbiór ostateczny (końcowy).
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego w/konanie robót w odniesie
zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych 
badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizual

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
- dokumentację powykonawczą, 
- dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót,
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów 
- protokóły odbioru podłoża, 
- protokóły odbiorów częściowych,
- instrukcje producentów dotyczące
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie 
wytycznymi podanymi w punkcie X niniejszej Specyfikacji Technicznej porównać j
podanymi w punkcie XI oraz dokonać oceny wi

Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne i 
dostarczone przez wykonawcę, dokument są komple

Jeżeli chociażby jeden wynik badań byt negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna być przyjęta. W takim przypadku 
należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
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odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m,
spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania, 
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3 mm na 

elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż 
musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych i okładzinowych. 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w punkcie VIII, niniejszego opracowania. Wyniki badań należy 
zącymi podłóż i określonymi odpowiednio w punkcie VI dla wykładzin i w punkcie VII dla 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo tj, zgodnie z 
dokumentacją i Specyfikacją Techniczną i zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych i okładzinowych.

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 

do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i
zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest  niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz materiałów należy zapisać w 
dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 
zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.

podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę 

ńcowy). 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego w/konanie robót w odniesieniu do zakresu (ilości), jakości i 

 

Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 

przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 
aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów,

protokóły 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 
wytycznymi podanymi w punkcie X niniejszej Specyfikacji Technicznej porównać je z wymaganiami i wielkościami tolerancji 
podanymi w punkcie XI oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne i 
dostarczone przez wykonawcę, dokument są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym,

wynik badań byt negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna być przyjęta. W takim przypadku 
należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
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zny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m, 

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3 mm na 

i instrukcją producenta. 

ryciu są podłoża. Odbiór podłóż  

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w punkcie VIII, niniejszego opracowania. Wyniki badań należy 
ślonymi odpowiednio w punkcie VI dla wykładzin i w punkcie VII dla  

konane prawidłowo tj, zgodnie z  
ezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych i okładzinowych. 

do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne 
liwa (szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże  

raz materiałów należy zapisać w 
dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik  

ściowego robót dokonuje się dla  
zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

wanych robotach i ich usunięcie przed  

rownika budowy. 

podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę  

niu do zakresu (ilości), jakości i  

dokumentów, wyników  

i wyrobów, 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie 
e z wymaganiami i wielkościami tolerancji  

Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne i  
tne i prawidłowe pod względem merytorycznym, 

wynik badań byt negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna być przyjęta. W takim przypadku 
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- jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości wykładziny lub okładziny 

zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru koń
wynagrodzenia w stosunku ustaleń 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany 
wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzu

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawia
zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówie

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego po

XV. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość 
odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i okładzin po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena 
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.

Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin i okładzin z uwzględnieniem zasad opisanych 
w punkcie XIV „Odbiór ostateczny". 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwaran
wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wad
wykładzinach i okładzinach. 
 
5.3.3.2 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian.

5.3.3.2.1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe.

Wg punktu 5.2.2.2.1 
 
5.3.3.2.2 Posadzki z paneli, deski barlineckiej.

I. Materiały 
• Panele podłogowe – wg odpowiedniej a
• Deski podłogowe barlineckie – wg odpowiedniej aprobaty technicznej.
• Maty wygłuszające korkowe – wg odpowiedniej aprobaty technicznej.
• Folia PE gr. 0,2 mm – wg odpowiedniej aprobaty technicznej.
• Listwy przypodłogowe z drewna naturalnego
• Listwy mosiężne. 
• Wkręty, kołki rozporowe – wg odpowiedniej aprobaty technicznej.

 
Wymagania dla deski barlineckiej: 

• przeznaczenie do pomieszczeń użyteczności publicznej,
• system łączenia bezolejowego, 
• gr. minimum 15 mm. 
• konstrukcja trzywarstwowa:  

- warstwa dolna i środkowa z drewna iglastego o grubości minimum 3,5 + 8mm, 
- warstwa górna (dekoracyjna) orzech gr. Minimum 3,5mm o twardość wsp. Brinell'a minimum 52 megapascale.

• warstwa dekoracyjna lakierowana lakier
 
II. Sprzęt 
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju robót, np.:

- młotek, dobijak profilowany, klocek do dobijania, kliny,
- piła rozpłatnica, 
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jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru,
jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości wykładziny lub okładziny 
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartośc
wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych, 
w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest 
wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

ompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien 

ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 
stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona
odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i okładzin po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena 
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.

Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin i okładzin z uwzględnieniem zasad opisanych 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń 
 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wad

4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian. 

Roboty rozbiórkowe i demontażowe. 

Posadzki z paneli, deski barlineckiej. 

wg odpowiedniej aprobaty technicznej. 
wg odpowiedniej aprobaty technicznej. 

wg odpowiedniej aprobaty technicznej. 
wg odpowiedniej aprobaty technicznej. 

Listwy przypodłogowe z drewna naturalnego h=40 mm – wg odpowiedniej aprobaty technicznej.

wg odpowiedniej aprobaty technicznej. 

przeznaczenie do pomieszczeń użyteczności publicznej, 
 

warstwa dolna i środkowa z drewna iglastego o grubości minimum 3,5 + 8mm,  
warstwa górna (dekoracyjna) orzech gr. Minimum 3,5mm o twardość wsp. Brinell'a minimum 52 megapascale.
warstwa dekoracyjna lakierowana lakierem o podwyższonej odporności na ścieranie. 

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju robót, np.:
młotek, dobijak profilowany, klocek do dobijania, kliny, 
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do odbioru, 
jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości wykładziny lub okładziny 

cowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 

 do usunięcia wadliwie  

jącego i wykonawcy. Protokół powinien 

między zamawiającym a wykonawcą. 

określona w umowie. Celem 
odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i okładzin po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena  
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin i okładzin z uwzględnieniem zasad opisanych  

cyjnej, negatywny do dokonania potrąceń  

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych 

wg odpowiedniej aprobaty technicznej. 

warstwa górna (dekoracyjna) orzech gr. Minimum 3,5mm o twardość wsp. Brinell'a minimum 52 megapascale. 

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju robót, np.: 
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- piła ręczna lub elektryczna, 
- wiertarka, 
- metrówka, ołówek, miara, 
- szyna dociskowa, 
- kątownica lub przymiar, 
- łyżka dźwignia, 
- nóż uniwersalny, paca stalowa, 
- wkrętarka. 

 
III. Przygotowanie podłoża 
Podkłady pod posadzkę z deski barlineckiej powinny być wykonane zgodnie z p
W projekcie powinno się podawać wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu, sposób jego ułożenia oraz układ szczelin i 
inne szczegóły.  
Podstawowe wymagania o ile projekt nie stanowi inaczej, są następujące:

• Wilgotność podłoża powinna wynosić:
- drewnianego max. 8%, 
- betonowego max. 2%,  
- anhydrytowego max. 0,5%. 

• Podkłady z desek drewnianych powinny być wykonane z drewna zdrowego, wysuszonego.
• W podkładzie powinny być wykonane zaprojektowane szczegóły, np. szczeliny dylatacyjne, przeciwskurczowe, itp.,
• Szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane w miejscach dylatacji całego obiektu, wzdłuż osi słupów konstrukcyjnych 

oraz liniach odgraniczających posadzki o wyraźnie różniących się obciążeniach; szerokość szczelin dylatacyjnych powinna 
wynosić od 4 do 12 mm. 

• Szczeliny powinny być wypełnione odpowiednim materiałem wskazanym w projekcie.
• Równość podłoża należy sprawdzić za pomoc

podłoża na 2 metrach bieżących nie powinny przekracza
metrach bieżących podłogi należy koniecznie wyrównać.

• Na wszystkich podłożach należy ułożyć w formie wanny folię polietylenową o grubości 0,2 mm. Przesunięcie krawędzi 
spoin musi wynosić co najmniej 20 cm

 
Wykonanie powyższych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy.
 
IV. Wykonanie posadzki. 

• Do wykonania posadzek można przyst
wykończeniowych oraz instalacyjnych ł

• Pomieszczenie, w którym układana będzie posadzka powinno mie
• Wykonanie podłóg powinno być zgodne z projektem określającym rodzaj desek, w miejscach prze

konstrukcyjnych obiektu, również w posadzce powinna być wykonana szczelina dylatacyjna.
• Posadzkę z desek barlineckich można wykonywać jedynie na podkładzie, którego prawidłowość wykonania została 

potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub 
• Powierzchnia podłogi powinna być równa i pozioma, dopuszczalne odchylenie posadzki od płaszczyzny poziomej, 

mierzone 2-metrową łatą w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno być większe niż 
długości 2 m. 

• Na przygotowanym podłożu należy ułożyć warstwę izolacji z maty korkowej gr. 1mm.
• Nierozpakowane paczki z deskami podłogowymi należy przechowywać 48 godzin w temperaturze pokojowej, w 

pomieszczeniu, w którym podłoga będzie układana, wi
• Paczki z deską otwieramy w dniu monta
• Przed rozpoczęciem montażu deski nale
• O kierunku układania desek decyduj

m, zalecamy układanie podłogi wzdłu
nasłonecznionego okna w pomieszczeniu. W przypadku wymiarów wi
wąskich, np. korytarzy, deski układamy zawsze wzdłu

• Po ustaleniu kierunku układania podłogi, mierzymy szeroko
szczelin dylatacyjnych (2 x 15 mm) i dzielimy przez szerokość jednej deski. Je
70 mm, należy przyciąć również 

• Podłogę należy układać na suchym, czystym i równym podłożu.

  

TOOR Usługi w budownictwie 
495 Warszawa ul. Wojciechowskiego 36 m 23B 

 

Podkłady pod posadzkę z deski barlineckiej powinny być wykonane zgodnie z projektem.  
W projekcie powinno się podawać wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu, sposób jego ułożenia oraz układ szczelin i 

Podstawowe wymagania o ile projekt nie stanowi inaczej, są następujące: 
Wilgotność podłoża powinna wynosić: 

Podkłady z desek drewnianych powinny być wykonane z drewna zdrowego, wysuszonego. 
W podkładzie powinny być wykonane zaprojektowane szczegóły, np. szczeliny dylatacyjne, przeciwskurczowe, itp.,
Szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane w miejscach dylatacji całego obiektu, wzdłuż osi słupów konstrukcyjnych 
oraz liniach odgraniczających posadzki o wyraźnie różniących się obciążeniach; szerokość szczelin dylatacyjnych powinna 

Szczeliny powinny być wypełnione odpowiednim materiałem wskazanym w projekcie. 
a należy sprawdzić za pomocą minimum 2 metrowej łaty murarskiej lub poziomicy 

cych nie powinny przekraczać 2 mm. Przy różnicy poziomu podłoża większej niż 2 mm na 2 
metrach bieżących podłogi należy koniecznie wyrównać. 
Na wszystkich podłożach należy ułożyć w formie wanny folię polietylenową o grubości 0,2 mm. Przesunięcie krawędzi 
spoin musi wynosić co najmniej 20 cm. Taśmy folii należy podciągnąć na ściany w formie wanny.

Wykonanie powyższych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy. 

na przystąpić po całkowitym ukończeniu robót bud stanu surowego i robót 
czeniowych oraz instalacyjnych łącznie z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych. 

Pomieszczenie, w którym układana będzie posadzka powinno mieć sprawną wentylację.  
Wykonanie podłóg powinno być zgodne z projektem określającym rodzaj desek, w miejscach prze
konstrukcyjnych obiektu, również w posadzce powinna być wykonana szczelina dylatacyjna.
Posadzkę z desek barlineckich można wykonywać jedynie na podkładzie, którego prawidłowość wykonania została 
potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokołem odbioru dołączonym do dziennika budowy.
Powierzchnia podłogi powinna być równa i pozioma, dopuszczalne odchylenie posadzki od płaszczyzny poziomej, 

metrową łatą w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno być większe niż 

Na przygotowanym podłożu należy ułożyć warstwę izolacji z maty korkowej gr. 1mm. 
Nierozpakowane paczki z deskami podłogowymi należy przechowywać 48 godzin w temperaturze pokojowej, w 
pomieszczeniu, w którym podłoga będzie układana, wilgotność pomieszczenia nie powinna przekraczać 70 %.

otwieramy w dniu montażu.  
ciem montażu deski należy obejrzeć i rozplanować wzór. 

O kierunku układania desek decydują wymiary pomieszczenia. Jeśli żaden z boków pomieszczenia
m, zalecamy układanie podłogi wzdłuż kierunku padania promieni słonecznych, czyli prostopadle do najbardziej 
nasłonecznionego okna w pomieszczeniu. W przypadku wymiarów większych niż 8 m lub pomieszcze

eski układamy zawsze wzdłuż dłuższego boku.  
Po ustaleniu kierunku układania podłogi, mierzymy szerokość pomieszczenia. Od wyniku odejmujemy szeroko
szczelin dylatacyjnych (2 x 15 mm) i dzielimy przez szerokość jednej deski. Jeśli ostatni pas deski b

ż pierwszy układany rząd. 
Podłogę należy układać na suchym, czystym i równym podłożu. 
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W projekcie powinno się podawać wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu, sposób jego ułożenia oraz układ szczelin i 

 
W podkładzie powinny być wykonane zaprojektowane szczegóły, np. szczeliny dylatacyjne, przeciwskurczowe, itp., 
Szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane w miejscach dylatacji całego obiektu, wzdłuż osi słupów konstrukcyjnych 
oraz liniach odgraniczających posadzki o wyraźnie różniących się obciążeniach; szerokość szczelin dylatacyjnych powinna 

minimum 2 metrowej łaty murarskiej lub poziomicy – różnice w poziomie 
Przy różnicy poziomu podłoża większej niż 2 mm na 2 

Na wszystkich podłożach należy ułożyć w formie wanny folię polietylenową o grubości 0,2 mm. Przesunięcie krawędzi 
. Taśmy folii należy podciągnąć na ściany w formie wanny. 

czeniu robót bud stanu surowego i robót 

Wykonanie podłóg powinno być zgodne z projektem określającym rodzaj desek, w miejscach przebiegu dylatacji 
konstrukcyjnych obiektu, również w posadzce powinna być wykonana szczelina dylatacyjna. 
Posadzkę z desek barlineckich można wykonywać jedynie na podkładzie, którego prawidłowość wykonania została 

protokołem odbioru dołączonym do dziennika budowy. 
Powierzchnia podłogi powinna być równa i pozioma, dopuszczalne odchylenie posadzki od płaszczyzny poziomej, 

metrową łatą w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno być większe niż 2 mm na 

Nierozpakowane paczki z deskami podłogowymi należy przechowywać 48 godzin w temperaturze pokojowej, w 
lgotność pomieszczenia nie powinna przekraczać 70 %. 

aden z boków pomieszczenia nie przekracza 8 
kierunku padania promieni słonecznych, czyli prostopadle do najbardziej 

8 m lub pomieszczeń długich i 

pomieszczenia. Od wyniku odejmujemy szerokość 
li ostatni pas deski będzie węższy niż 
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• Układanie pierwszych desek należy rozpocząć wpustami do ściany, należy pamiętać o pozostawieniu szczeliny między 
płytą a ścianą i innymi elementami (ok. 15 mm), poprzez zastosowanie klinów dystansowych.

• Ułożyć pierwsze trzy rzędy paneli przez całą szerokość pomieszczenia w podziale połówkowym (każdy następny rząd 
przesunięty o połowę długości deski).

• Kolejne deski należy dociskać szczelnie do desek już ułożonych przy pomocy młotka i klocka dobijaka (gdy dopuszcza 
to instrukcja producenta). 

• Jeżeli powierzchnia podłogi jest szersza i dłuższa niż 8 m należy wykonać szczelinę dylatacyjną, którą należy przykryć 
profilem przejściowym. 

• W przypadku konieczności omini
deski wymagający wykonania dodatkowych operacji, odpowiednio wyci
zachowaniu 10 mm szczeliny dylatacyjnej wokół 
między rurami i podłogą szczelin

• Po ułożeniu desek pod ścianami założyć listwy przypodłogowe systemowe z drewna naturalnego. Listwy mocujemy do 
ściany (nie wolno montować listew dekoracyjnych do podłogi), przy pomocy kotków rozporowych i wkr
uprzednio zamocowanych listew monta

 
Roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi normami, normami branżowymi oraz instrukcjami producenta zastosowanego 
wyrobu. 
 
IV. Kontrola jakości materiałów. 

• przy odbiorze na budowie należy sprawdzić zgodność rodzaju materiału i gatunku z zamówieniem, 
• wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta właściwym oznaczeniem materiału i 

dostarczeniem świadectwa lub dekl
potwierdzającym dopuszczenie materiału do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Polską Normą, 
aprobatą techniczną). W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem
przez producenta – powinien zostać on zbadany zgodnie z odpowiednimi normami,

• materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość, nie mogą być 
dopuszczone do stosowania, 

• nie dopuszcza się do stosowania materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych 
norm, 

• nie należy stosować materiałów przeterminowanych,
• wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny każdorazowo być wpisywane do dziennika budowy.

 
V. Odbiór robót. 
Roboty podłogowe i posadzkowe, jako zanikające, wymagają odbiorów częściowych, podczas których powinna być 
skontrolowana, jakość wykonanych prac i ich zgodność z wymogami SIWZ. 
W trakcie prac dotyczących podłóg są wymagane następujące odbiory częściowe:

- odbiór podłoża pod konstrukcję podłogi,
- jakości zastosowanych materiałów,
- odbiór każdej z warstw izolacji przeciwwilgociowej (o ile jest zaprojektowana),
- odbiór każdej z warstw izolacji przeciwdźwiękowej (o ile jest zaprojektowana),
- odbiór podłogowego podkładu pod
- odbiór podłogi z desek podłogowych.

 
W trakcie wykonywania robót należy przeprowadzi

- grubość i spadki podłoży, szczeliny dylatacyjne,
- grubość i spadki posadzek, szczeliny dylatacyjne,
- wygląd zewnętrzny i wykończenie posadzk
- zabezpieczenie styków z powierzchniami inaczej wyko
- przygotowanie podłoża pod okładziny,
- połączenie okładziny z podłożem,
- jednolitość barwy i wzoru na całej powierzchni,
- dopasowanie okładziny w narożach i miejscach styku z innymi elementami.

 
Badanie końcowe posadzek należy przeprowadzić po zakończeniu tych robót i powinny one obejmować sprawdzenie:

-     kompletności przedłożonej dokumentacji,

  

TOOR Usługi w budownictwie 
495 Warszawa ul. Wojciechowskiego 36 m 23B 

Układanie pierwszych desek należy rozpocząć wpustami do ściany, należy pamiętać o pozostawieniu szczeliny między 
i innymi elementami (ok. 15 mm), poprzez zastosowanie klinów dystansowych.

Ułożyć pierwsze trzy rzędy paneli przez całą szerokość pomieszczenia w podziale połówkowym (każdy następny rząd 
przesunięty o połowę długości deski). 

zczelnie do desek już ułożonych przy pomocy młotka i klocka dobijaka (gdy dopuszcza 

Jeżeli powierzchnia podłogi jest szersza i dłuższa niż 8 m należy wykonać szczelinę dylatacyjną, którą należy przykryć 

ci ominięcia jakiejś przeszkody, np. rur centralnego ogrzewania, nale
cy wykonania dodatkowych operacji, odpowiednio wyciąć i zamontować. Nale

zachowaniu 10 mm szczeliny dylatacyjnej wokół omijanego elementu (np. rura centralnego ogrzewania). Powstał
szczelinę należy zakryć rozetą. 

Po ułożeniu desek pod ścianami założyć listwy przypodłogowe systemowe z drewna naturalnego. Listwy mocujemy do 
listew dekoracyjnych do podłogi), przy pomocy kotków rozporowych i wkr

uprzednio zamocowanych listew montażowych. 

Roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi normami, normami branżowymi oraz instrukcjami producenta zastosowanego 

przy odbiorze na budowie należy sprawdzić zgodność rodzaju materiału i gatunku z zamówieniem, 
wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta właściwym oznaczeniem materiału i 
dostarczeniem świadectwa lub deklaracji zgodności materiału z odpowiednim dokumentem odniesienia 
potwierdzającym dopuszczenie materiału do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Polską Normą, 
aprobatą techniczną). W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem

powinien zostać on zbadany zgodnie z odpowiednimi normami, 
materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość, nie mogą być 

tosowania materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych 

nie należy stosować materiałów przeterminowanych, 
wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny każdorazowo być wpisywane do dziennika budowy.

podłogowe i posadzkowe, jako zanikające, wymagają odbiorów częściowych, podczas których powinna być 
skontrolowana, jakość wykonanych prac i ich zgodność z wymogami SIWZ.  
W trakcie prac dotyczących podłóg są wymagane następujące odbiory częściowe: 

odłoża pod konstrukcję podłogi, 
jakości zastosowanych materiałów, 
odbiór każdej z warstw izolacji przeciwwilgociowej (o ile jest zaprojektowana), 
odbiór każdej z warstw izolacji przeciwdźwiękowej (o ile jest zaprojektowana), 
odbiór podłogowego podkładu pod posadzkę, 
odbiór podłogi z desek podłogowych. 

W trakcie wykonywania robót należy przeprowadzić następujące badania: 
i spadki podłoży, szczeliny dylatacyjne, 
i spadki posadzek, szczeliny dylatacyjne, 

czenie posadzki, 
zabezpieczenie styków z powierzchniami inaczej wykończonymi, 

a pod okładziny, 
em, 

barwy i wzoru na całej powierzchni, 
ach i miejscach styku z innymi elementami. 

adanie końcowe posadzek należy przeprowadzić po zakończeniu tych robót i powinny one obejmować sprawdzenie:
kompletności przedłożonej dokumentacji, 
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Układanie pierwszych desek należy rozpocząć wpustami do ściany, należy pamiętać o pozostawieniu szczeliny między 
i innymi elementami (ok. 15 mm), poprzez zastosowanie klinów dystansowych. 

Ułożyć pierwsze trzy rzędy paneli przez całą szerokość pomieszczenia w podziale połówkowym (każdy następny rząd 

zczelnie do desek już ułożonych przy pomocy młotka i klocka dobijaka (gdy dopuszcza 

Jeżeli powierzchnia podłogi jest szersza i dłuższa niż 8 m należy wykonać szczelinę dylatacyjną, którą należy przykryć 

przeszkody, np. rur centralnego ogrzewania, należy zaznaczyć fragment 
. Należy pamiętać o 

omijanego elementu (np. rura centralnego ogrzewania). Powstałą 

Po ułożeniu desek pod ścianami założyć listwy przypodłogowe systemowe z drewna naturalnego. Listwy mocujemy do 
listew dekoracyjnych do podłogi), przy pomocy kotków rozporowych i wkrętów lub do 

Roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi normami, normami branżowymi oraz instrukcjami producenta zastosowanego 

przy odbiorze na budowie należy sprawdzić zgodność rodzaju materiału i gatunku z zamówieniem,  
wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta właściwym oznaczeniem materiału i 

aracji zgodności materiału z odpowiednim dokumentem odniesienia 
potwierdzającym dopuszczenie materiału do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Polską Normą, 
aprobatą techniczną). W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 

materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość, nie mogą być 

tosowania materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych 

wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny każdorazowo być wpisywane do dziennika budowy. 

podłogowe i posadzkowe, jako zanikające, wymagają odbiorów częściowych, podczas których powinna być 

adanie końcowe posadzek należy przeprowadzić po zakończeniu tych robót i powinny one obejmować sprawdzenie: 
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- zgodności ich wykonania z dokumentacją robót posadzkowych (projektem budowlanym i specyfikacją technic
wykonania i odbioru robót), 

- certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych,
- prawidłowości przygotowania poszczególnych warstw,
- wyglądu zewnętrznego na podstawie ogl
- równości za pomocą łaty kontrolnej,
- odchyleń od płaszczyzny poziomej lub okre
- połączenia posadzki z podkładem na podstawie ogl
- prawidłowości (przez oględziny) osadzenia w posadzce kratek 
- prawidłowości (przez pomiar) wykonania styków materiałów posadzkowych, tj. pomiar,
- odchyleń od prostoliniowości, pomiar szeroko

 
Sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej w dwóch 
różnych kierunkach, w dowolnym miejscu posadzki; prześwit między łatą i powierzchnią posadzki należy zmierzyć z 
dokładnością do 1 mm. 
 
5.3.4 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.

5.3.4.1 5442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących.

5.3.4.1.1 Zabezpieczenie na czas robót okien i drzwi.

Na czas wykonywania robót budowlanych (np. dociepleń, tynków, gładzi, robót malarskich itp.) lub w miejscach gdzie 
prowadzony jest transport materiałów, należy istniejącą stolarkę okienną i drzwiową zabezpieczyć przed powstaniem 
uszkodzeń lub ubrudzeniem. 
 
Stolarkę okienną i drzwiową przed uszkodzeniami mechanicznymi należy zabezpieczyć przez obłożenie materiałem 
pochłaniającym uderzenia (np. płyta pilśniowa, styropian itp.).
 
Stolarkę przed ubrudzeniem lub zarysowaniem należy zabezpieczyć poprzez obłożenie folią poliet
osłonową grubości minimum 0,2 mm i oklejenie taśmą samoprzylepną. Przed przystąpieniem do przyklejania folii należy 
zwrócić szczególną uwagę na dane techniczne taśm samoprzylepnych np. miejsce stosowania (w zależności od 
nasłonecznienia) i okres pozostawiania na oklejanej powierzchni. Różne jakości kleje stosowane do produkcji taśm mogą po 
określonym czasie powodować zabrudzenia oklejonej powierzchni.
 
5.3.4.1.2 Roboty malarskie. 

I. Zakres robót. 
Zakres robót obejmuje wszystkie czynności mające na c

-  wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń),
- zewnętrznego (wystawionego na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych), obiektów budowlanych nie 

narażonych na agresję chemiczną.
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośn
wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni obiektów oraz ich odbiorów.
Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących zabezpieczenia chemoodpornego i a
oraz powłok malarskich wykonywanych według metod opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego 
obiektu. 
 
Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji tech
budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawierać:

- wymagania dla podłoży, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszcze
napraw, 

- specyfikacje materiałów koniecznych do wykonani
odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

- sposoby wykonania powłok malarskich,
- kolorystykę, wzornictwo i lokalizację powłok malarskich,
- wymagania i warunki odbioru wykonanych powłok malarskich,
- warunki użytkowania powłok malarskich.

 
II. Rodzaje materiałów 
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zgodności ich wykonania z dokumentacją robót posadzkowych (projektem budowlanym i specyfikacją technic

certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych, 
prawidłowości przygotowania poszczególnych warstw, 

trznego na podstawie oględzin i oceny wizualnej, 
łaty kontrolnej, 

od płaszczyzny poziomej lub określonego spadku za pomocą łaty kontrolnej i poziomnicy,
czenia posadzki z podkładem na podstawie oględzin, 

dziny) osadzenia w posadzce kratek ściekowych, dylatacji, 
iar) wykonania styków materiałów posadzkowych, tj. pomiar, 
ci, pomiar szerokości spoin. 

Sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej w dwóch 
dowolnym miejscu posadzki; prześwit między łatą i powierzchnią posadzki należy zmierzyć z 

3 Roboty malarskie i szklarskie. 

7 Nakładanie powierzchni kryjących. 

Zabezpieczenie na czas robót okien i drzwi. 

ywania robót budowlanych (np. dociepleń, tynków, gładzi, robót malarskich itp.) lub w miejscach gdzie 
prowadzony jest transport materiałów, należy istniejącą stolarkę okienną i drzwiową zabezpieczyć przed powstaniem 

enną i drzwiową przed uszkodzeniami mechanicznymi należy zabezpieczyć przez obłożenie materiałem 
pochłaniającym uderzenia (np. płyta pilśniowa, styropian itp.). 

Stolarkę przed ubrudzeniem lub zarysowaniem należy zabezpieczyć poprzez obłożenie folią polietylenową budowlaną 
osłonową grubości minimum 0,2 mm i oklejenie taśmą samoprzylepną. Przed przystąpieniem do przyklejania folii należy 
zwrócić szczególną uwagę na dane techniczne taśm samoprzylepnych np. miejsce stosowania (w zależności od 

i okres pozostawiania na oklejanej powierzchni. Różne jakości kleje stosowane do produkcji taśm mogą po 
określonym czasie powodować zabrudzenia oklejonej powierzchni. 

Zakres robót obejmuje wszystkie czynności mające na celu wykonanie malowania: 
wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń), 

zewnętrznego (wystawionego na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych), obiektów budowlanych nie 
narażonych na agresję chemiczną. 

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań i sposobów oceny podłoży, 
wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni obiektów oraz ich odbiorów.
Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektów budowlanych 
oraz powłok malarskich wykonywanych według metod opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego 

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawierać: 

wymagania dla podłoży, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczególnieniem materiałów do 

specyfikacje materiałów koniecznych do wykonania robót malarskich z powołaniem się na odpowiednie dokumenty 
odniesienia (normy, aprobaty techniczne), 
sposoby wykonania powłok malarskich, 
kolorystykę, wzornictwo i lokalizację powłok malarskich, 
wymagania i warunki odbioru wykonanych powłok malarskich, 

arunki użytkowania powłok malarskich. 
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zgodności ich wykonania z dokumentacją robót posadzkowych (projektem budowlanym i specyfikacją techniczną 

łaty kontrolnej i poziomnicy, 

Sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej w dwóch 
dowolnym miejscu posadzki; prześwit między łatą i powierzchnią posadzki należy zmierzyć z 

ywania robót budowlanych (np. dociepleń, tynków, gładzi, robót malarskich itp.) lub w miejscach gdzie 
prowadzony jest transport materiałów, należy istniejącą stolarkę okienną i drzwiową zabezpieczyć przed powstaniem 

enną i drzwiową przed uszkodzeniami mechanicznymi należy zabezpieczyć przez obłożenie materiałem 

ylenową budowlaną 
osłonową grubości minimum 0,2 mm i oklejenie taśmą samoprzylepną. Przed przystąpieniem do przyklejania folii należy 
zwrócić szczególną uwagę na dane techniczne taśm samoprzylepnych np. miejsce stosowania (w zależności od 

i okres pozostawiania na oklejanej powierzchni. Różne jakości kleje stosowane do produkcji taśm mogą po 

zewnętrznego (wystawionego na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych), obiektów budowlanych nie 

ie właściwości materiałów, wymagań i sposobów oceny podłoży, 
wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni obiektów oraz ich odbiorów. 

tykorozyjnego obiektów budowlanych 
oraz powłok malarskich wykonywanych według metod opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego 

nania i odbioru robót 

gólnieniem materiałów do 

a robót malarskich z powołaniem się na odpowiednie dokumenty 
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Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych.
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować;

• farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN
• farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające wymaganiom 

normy PN-C-81901:2002, 
• emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające 

wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
• farby na spoiwach; 

- żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe,
- żywicznych rozcieńczalnych wodą,
- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mie
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusk

aprobat technicznych, 
• lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN
• lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, które powin

wymaganiom aprobat technicznych,
• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.

 
Materiały do malowania zewnętrznych powierzchni obiektów budowlanych.
 Do malowania powierzchni zewnętrznych obiektów można stosowa

• farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN
• farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające wymaganiom 

normy PN-C-81901:2002, 
• emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ft

wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
• farby na spoiwach: 

- rozpuszczalnikowych żywicznych innych niż olejne i ftalowe,
- mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mieszanek do zarobie
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe 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 modyfikującymi w postaci ciekłej, które powinny odpowiadać wymaganiom 

aprobat technicznych, 
• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.

 
Materiały pomocnicze. 
Materiały pomocnicze do wykonywania robót

- rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus dena
przygotowane fabrycznie, 

- środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,
- środki do likwidacji zacieków i wykwitów,
- kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża.

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producen
odpowiednich aprobat technicznych bądź PN.
 
Woda. 
Do przygotowania farb zarabianych wodą n
„Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 
wody odzyskanej z procesów produkcji betonu".
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna.
 
III. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich.
Do wykonywania robót malarskich należy stosować:

- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,
- szpachle i pace metalowe lub z tw
- pędzle i wałki, 
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Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych. 
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować; 

farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 
lowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające wymaganiom 

żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające 
81607:1998, 

żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, 
żywicznych rozcieńczalnych wodą, 
mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek do zarobienia wodą,

lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które powinny odpowiadać wymaganiom 

lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81802:2002, 
lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, które powin
wymaganiom aprobat technicznych, 
środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 

Materiały do malowania zewnętrznych powierzchni obiektów budowlanych. 
Do malowania powierzchni zewnętrznych obiektów można stosować: 

farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 
farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające wymaganiom 

żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające 
81607:1998, 

rozpuszczalnikowych żywicznych innych niż olejne i ftalowe, 
mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia wodą,

lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które powinny odpowiadać wymaganiom 

farby i emalie na spoiwie żywicznym rozcieńczalne wodą, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat 

ineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej, które powinny odpowiadać wymaganiom 

środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 
rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcieńczalniki 

środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 
wykwitów, 

kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadające wymaganiom 
odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 

Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN
„Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 
wody odzyskanej z procesów produkcji betonu". 

ch może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 

Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich. 
Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 

szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 
szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
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lowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające wymaganiom 

żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające 

szanek do zarobienia wodą, 
ładnikowe do rozcieńczania wodą, które powinny odpowiadać wymaganiom 

lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, które powinny odpowiadać 

farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające wymaganiom 

alowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające 

nia wodą, 
lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które powinny odpowiadać wymaganiom 

farby i emalie na spoiwie żywicznym rozcieńczalne wodą, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat 

ineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej, które powinny odpowiadać wymaganiom 

turowany, inne rozcieńczalniki 

ta lub odpowiadające wymaganiom 

niom normy PN-EN 1008:2004 
„Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 
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- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompo
- agregaty malarskie ze sprężarkami,
- drabiny i rusztowania. 

 
IV. Warunki przystąpienia do robót malarskich.
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprze
przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów.
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:

• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, cen
elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitar
montaż) oraz armatury oświetleni

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

wykończona fabrycznie. 
Drugie malowanie można wykonywać po: «    wykonaniu tzw. białego montażu,

• ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucz
przyściennych i cokołów, 

• oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabryczn
 
V. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie.
Nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia.
Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać wymaganiom normy PN
Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione zapraw
powinny być uzupełnione. 
Powierzchnia muru powinna być oczyszczona z zaschniętych grudek zaprawy, wystają
powłoki malarskiej. 
Mur powinien być suchy czyli jego wilgotność, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie powłoka malarska, nie 
może być większa od podanej w tablicy 1.
 
Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do malowania.
 

Lp. Rodzaje farby 

1 
Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych 
rozcieńczalnych wodą 

2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych

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

4 Farby na spoiwach mineralno

 
Powierzchnia muru powinna być odkurzona i odtłuszczona.
 
Beton. 
Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. Wystające lub widoczn
metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą antykorozyjną. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny 
być naprawione zaprawą cementową lub specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne.
Wilgotność podłoża betonowego, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie powłoka malarska, nie może 
przekraczać wartości podanych w tablicy 1. Po
Tynki zwykłe. 

• Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom nor
powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków 
powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych).
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mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb,
agregaty malarskie ze sprężarkami, 

Warunki przystąpienia do robót malarskich. 
a robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót budowlanych oraz po 

przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów. 
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 

m ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, 
elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały 

tury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 
wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 
ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 
całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie została 

ugie malowanie można wykonywać po: «    wykonaniu tzw. białego montażu, 
ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew 

oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 

Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie. 
Nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia. 
Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać wymaganiom normy PN
Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione zaprawą, równo z licern muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze 

Powierzchnia muru powinna być oczyszczona z zaschniętych grudek zaprawy, wystających poza jej obszar oraz resztek starej 

zyli jego wilgotność, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie powłoka malarska, nie 
może być większa od podanej w tablicy 1. 

Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do malowania.

Największa wilgotność 
podłoża, w % masy 

Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych 
4 

Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3 

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

6 

Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 

Powierzchnia muru powinna być odkurzona i odtłuszczona. 

Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. Wystające lub widoczn
metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą antykorozyjną. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny 
być naprawione zaprawą cementową lub specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne.

, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie powłoka malarska, nie może 
przekraczać wartości podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna być odkurzona i odtłuszczona.

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynków 
powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków 

wiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). 
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zycji składników farb, 

dzających robót budowlanych oraz po 

tralnego ogrzewania, gazowych, 
nych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały 

całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie została 

nych) z przybiciem listew 

Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-68/B-10020. 
ą, równo z licern muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze 

cych poza jej obszar oraz resztek starej 

zyli jego wilgotność, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie powłoka malarska, nie 

Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do malowania. 

Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. Wystające lub widoczne elementy 
metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą antykorozyjną. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny 
być naprawione zaprawą cementową lub specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne. 

, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie powłoka malarska, nie może 
wierzchnia betonu powinna być odkurzona i odtłuszczona. 

10100. Wszelkie uszkodzenia tynków 
powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków 
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• Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszel
umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce 
malarskiej. Uszkodzenia tynków należy napraw

• Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna prze
tablicy 1. 

• Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.
 
Tynki pocienione. 
Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe.
 
Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych.
Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe o wilgotności nie większej niż 12%, bez 
zepsutych lub wypadających sęków i zacie
czu, żywicy, starej farby i innych zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówką, na którą 
wydano aprobatę techniczną. 
 
Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych. 
Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkręty 
mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą 
szpachlową, na którą wydana jest aprobata techniczna.
 
Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych. 
Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% oraz powierzchnię dokładnie odkurzoną, 
bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych zanieczyszc
główki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.
 
Elementy metalowe. 
Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości zaprawy, gipsu oraz 
odkurzone i odtłuszczone. 
 
VI. Warunki prowadzenia robót malarskich.
Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich.
Roboty malarskie powinny być prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malar
- w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury 

poniżej 0°C, 
- w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie przewyższyła 20°C 

(np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).
 
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich po
należy osłonić. 
 
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod ma
wartości podanych w pkt. V. 
 
Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względ
 
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wenty
 
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowa
narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru.
 
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą 
zabrudzeniem farbami. 
 
Wykonanie robót malarskich zewnętrznych.
Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt. V
a warunki prowadzenia robót wymagania okre
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ne uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz odkurzone i 
umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce 

dzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą. 
Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać wartości podanych w 

Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.

Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 

Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych. 
Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe o wilgotności nie większej niż 12%, bez 

ych sęków i zacieków żywicznych. Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłusz
czu, żywicy, starej farby i innych zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówką, na którą 

kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkręty 
mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą 

na którą wydana jest aprobata techniczna. 

mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% oraz powierzchnię dokładnie odkurzoną, 
nych zanieczyszczeń. Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich 

główki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości zaprawy, gipsu oraz 

Warunki prowadzenia robót malarskich. 
Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich. 
Roboty malarskie powinny być prowadzone: 

przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich zewnętrznych),
aturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury 

w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie przewyższyła 20°C 
necznionych). 

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo pomalowane (nie wyschnięte) 

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

Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wenty

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia, 
narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. 

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przez 

Wykonanie robót malarskich zewnętrznych. 
Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt. V
a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. „Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich”.
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kich wykwitów oraz odkurzone i 
umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce 

kraczać wartości podanych w 

Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe o wilgotności nie większej niż 12%, bez 
ków żywicznych. Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłusz-

czu, żywicy, starej farby i innych zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówką, na którą 

kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkręty 
mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą 

mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% oraz powierzchnię dokładnie odkurzoną, 
zeń. Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich 

Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości zaprawy, gipsu oraz 

skich zewnętrznych), 
aturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury 

w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie przewyższyła 20°C 

wierzchnie świeżo pomalowane (nie wyschnięte) 

lowanie nie przekracza odpowiednich 

nej powietrza nie większej niż 80%. 

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację. 

dzić z daleka od otwartych źródeł ognia, 

niu, należy zabezpieczyć i osłonić przez 

Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt. V, 
ślone w pkt. „Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich”. 
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Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać:

• informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypa
• sposób przygotowania farby do malowania,
• sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie),
• krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m ,
• czas między nakładaniem kolejnyc
• zalecenia odnośnie mycia narzędzi,
• zalecenia w zakresie bhp. 

 
Wykonanie robót malarskich wewnętrznych.
Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt. V., a warunki prowadzenia 
robót wymagania określone w pkt. „Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich”.
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb, zawierającą in
„Wykonanie robót malarskich zewnętrznych”.
 
VII. Wymagania dotyczące powłok malarskich.
Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych.
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:

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

• aksamitno-rnatowe lub posiadać n
• jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową,
• bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla,
• bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek,
• bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu.

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.
 
Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach ży
rozcieńczalnych wodą 
Powłoki te powinny być; 

• odporne na zmywanie woda ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie,
• bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla,
• zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i poły

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:

• spękań, 
• łuszczenia się powłok, 
• odstawania powłok od podłoża. 

 
Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikującymi lub bez, w postaci suchych 
mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno
Powłoki z farb mineralnych powinny: 

• równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków,
• nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą,
• nie mieć śladów pędzla, 
• w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją projektową,
• być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków modyfikujących),
• nie mieć przykrego zapachu.  

Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:
• na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miej

rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie przekra
• chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża,
• odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmien
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Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać: 
informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, 
sposób przygotowania farby do malowania, 
sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie),
krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m , 
czas między nakładaniem kolejnych warstw, 
zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 

Wykonanie robót malarskich wewnętrznych. 
Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt. V., a warunki prowadzenia 

e w pkt. „Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich”. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb, zawierającą informacje wymienione w pkt. 
„Wykonanie robót malarskich zewnętrznych”. 

Wymagania dotyczące powłok malarskich. 
Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych. 
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 

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

rnatowe lub posiadać nieznaczny połysk, 
jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową,
bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 
bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 

gmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 

Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych oraz farb na spoiwach żywicznych 

odporne na zmywanie woda ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie, 
bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla, 
zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją 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: 

 

Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikującymi lub bez, w postaci suchych 
mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych. 

pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków, 
nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 

w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją projektową,
ywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków modyfikujących),

Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 
na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw tynku po 
rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie przekraczającej 20 cm , 
chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża, 
odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw,
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sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie), 

Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt. V., a warunki prowadzenia 

formacje wymienione w pkt. 

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

jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową, 

wicznych oraz farb na spoiwach żywicznych 

Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity podłoża. 

Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikującymi lub bez, w postaci suchych 

w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją projektową, 
ywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków modyfikujących), 

scach napraw tynku po hakach 

nych barw, 
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• ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych.
 
Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych wodoroz
Powłoka z lakierów powinna: 

• mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i dokumen
• nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń,
• dobrze przylegać do podłoża, 
• mieć odporność na zarysowania i wycieranie,
• mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym.

 
VIII. Badania przed przystąpieniem do ro
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, które będą 
wykorzystywane do wykonywania robót.
 
Badania podłoży pod malowanie 
Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należ

• dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
• dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia.

Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowani
malowania. 
 
Kontrolą powinny być objęte w przypadku:

• murów ceglanych i kamiennych 
normą PN-68/B-10020, wypełnienie spoin, wykonanie napra

• podłoży betonowych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość po
uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elemen

• tynków zwykłych i pocienionych 
normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów 
metalowych, wilgotność tynku, 

• podłoży z drewna — wilgotność, stan podłoża
• płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto

uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów,
• elementów metalowych — czystość powierzchni.

 
Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN
 
Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN
 
Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z o
sztucznym. 
 
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. 
W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać 
 
Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przy
podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo
 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt
do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
 
Badania materiałów. 
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienio
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:

• czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i po
zastosowania wyrobów używanych w robotach malar

• terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach.
• wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.
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powłokach jednowarstwowych. 

Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych.

mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i dokumentacją pro
nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń, 

mieć odporność na zarysowania i wycieranie, 
mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym. 

Badania przed przystąpieniem do robót malarskich. 
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, które będą 
wykorzystywane do wykonywania robót. 

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 protokołu z ich przyjęcia. 

Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do 

Kontrolą powinny być objęte w przypadku: 
murów ceglanych i kamiennych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność wykonania zgodnie z 

10020, wypełnienie spoin, wykonanie napraw i uzupełnień, czystość powierzchni, wilgotność muru,
zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni, wykonanie napraw i 

uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych, 
onych — zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z uwzględnieniem wymagań 

10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów 

wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane naprawy i uzupełnienia,
kartonowych i włóknisto-mineralnych - wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie napraw i 

uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów, 
czystość powierzchni. 

Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020. 

Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-10100. 

Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub 

Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. 
W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy 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. V, odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane 
do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt. II.
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. 

w każdym opakowaniu. 
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cieńczalnych i rozpuszczalnikowych. 

tacją projektową, 

Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, które będą 

stępujących terminach: 

kich elementów przeznaczonych do 

kładność wykonania zgodnie z 
w i uzupełnień, czystość powierzchni, wilgotność muru, 

wierzchni, wykonanie napraw i 

zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z uwzględnieniem wymagań 
10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów 

, wygląd i czystość powierzchni, wykonane naprawy i uzupełnienia, 
wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie napraw i 

proszonym świetle dziennym lub 

Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. 

wątpliwości należy pobrać próbkę 

wane w formie protokołu kontroli, wpisane 

nym w pkt. II. 

wszechnego lub jednostkowego 
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Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stano
mieszaninę. 
 
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:

• 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, 

• w przypadku farb w postaci suchych 
- ślady pleśni, 
- zbrylenie, 
- obce wtrącenia, 
- zapach gnilny. 

 
IX. Badania w czasie robót. 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z dokumentacją projektową, ST i 
instrukcjami producentów farb. Badana te 
zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich.
 
X. Badania w czasie odbioru robót.
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione został
wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakre

- zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesio
powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoży,
- jakości powłok malarskich. 

 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i w 
trakcie ich wykonywania. 
 
Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wc
 
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności 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.

 
Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
0,5m, 

• sprawdzenie zgodności barwy i połysku 
powłoki z wzorcem producenta, 
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Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze i konsystencji 

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 

grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 

trwały, nie dający się wymieszać osad,  
nadmierne, utrzymujące się spienienie, 

w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z dokumentacją projektową, ST i 
instrukcjami producentów farb. Badana te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w 

sie gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich. 

Badania w czasie odbioru robót. 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące 
wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 

zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 

jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
wości przygotowania podłoży, 

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

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 wilgotności względnej powietrza 

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 
ie wyglądu zewnętrznego, 

sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
sprawdzenie odporności na wycieranie, 
sprawdzenie przyczepności powłoki, 
sprawdzenie odporności na zmywanie. 

Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 
wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości około 

sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku wyschniętej 
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wić jednorodną w kolorze i konsystencji 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z dokumentacją projektową, ST i 
w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w 

y wszystkie wymagania dotyczące 

no w dokumentacji 

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

ześniej niż po 14 dniach od zakończenia ich wykonywania. 

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności względnej powietrza 

proszonym z odległości około 

przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku wyschniętej 
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• sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie 
bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na 
szmatce nie wystąpiły ślady farby,

• sprawdzenie przyczepności powłoki:
- na podłożach mineralnych i mineralno

oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a na
należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie,

- na podłożach drewnianych i metalowych 
• sprawdzenie odporności na zmywanie 

szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wo
na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała ba
powłoka będzie miała jednakową barwę 

 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. VII i opisane w dzienniku budowy i protokole 
podpisanym przez przedstawicieli inwestora {zamawiają
 
5.3.4.1.3 Roboty malarskie budowlane farbami

Właściwe malowanie powinno być poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na której ma być położona powłoka malarska, 
tzn. jej wyrównaniem lub wygładzeniem i zagruntowaniem. Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturz
niższej niż 5ºC ( z zastrzeżeniem, aby wciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0
tym, że do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejszymi są temperatury 12÷ 18
Podczas malowania wewnątrz pomieszczeń 
powietrzem od urządzeń ogrzewanych lub od przewodów wentylacyjnych jest niedopuszczalne.
Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntowników o właściwościach toksycznych należy ści
bhp. 
Powłoki powinny równomiernie, bez prześwitów, pokrywać podłoże lub podkład, nie wykazując odprysków, spękań, 
nieprzylegania i łuszczenia się oraz smug, plam i śladów pędzla; dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą 
rodzajowi faktury i powierzchni. 
Barwa powłok powinna być zgodna z wzorcem uzgodnionym między Wykonawcą a Inwestorem oraz powinna być jednolita, 
bez uwydatniających się poprawek lub połączeń o różnym odcieniu i natężeniu (nie dotyczy powłok jednowarstwowych
przeznaczonych do powtórnego malowania przy malowaniu uproszczonym).
Nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub plam w miejscach wbicia gwoździ, natomiast dopuszcza się przy malowaniu 
elewacji niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach naprawy tynku po 
nie powinien jednak przekraczać 20 cm.
Powłoki powinny wytrzymywać próbę na przyczepność oraz być odporne na wycieranie i wsiąkliwość.
(Sprawdzenie przyczepności należy wykonać przez próbę odrywania ostrym n
przypadku istnienia podkładu wyrównawczego 
jest możliwe tylko przy jednoczesnym uszkodzeniu podłoża lub podkładu wyrównawczego.)
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być odporne na zmywanie wodą z mydłem.
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być odporne na reamulgację
Przykra woń powłoki i zawartość materiałów szkodliwych dla zdrowia są niedopuszczalne.

Roboty powinny odpowiadać normie PN
farbami emulsyjnymi.  

5.3.4.1.4 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.

Właściwe malowanie powinno być poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na którą 
tzn. jej wyrównaniem lub wygładzeniem, zagruntowaniem (przed szpachlowaniem) oraz w niektórych przypadkach 
zafluatowaniem, 

Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż 5
najkorzystniejsze są temperatury 10ºC przy szpachlowaniu i malowaniu farbami oraz 20ºC przy lakierowaniu i powlekaniu 
emalią. 

Roboty malarskie na zewnątrz budynków nie powinny być prowadzone w okresie zimowym, a w okresie letnim podcza
deszczów, pogody wietrznej i intensywnego działania promieni słonecznych na malowaną powierzchnię.

Przy powłokach malarskich z zastosowaniem materiałów o właściwościach toksycznych należy ściśle przestrzegać przepisów 
bhp. 
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porności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wełnianą lub 
bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na 
szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

przyczepności powłoki: 
na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku 
oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki 

ać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie, 
na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999.
sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką z twardej 

zeciny, a następnie dokładne spłukanie jej woda za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną 
na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała ba
powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. VII i opisane w dzienniku budowy i protokole 
podpisanym przez przedstawicieli inwestora {zamawiającego) oraz wykonawcy. 

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi. 

Właściwe malowanie powinno być poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na której ma być położona powłoka malarska, 
tzn. jej wyrównaniem lub wygładzeniem i zagruntowaniem. Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturz

żeniem, aby wciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0ºC) i nie wy
tym, że do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejszymi są temperatury 12÷ 18ºC. 
Podczas malowania wewnątrz pomieszczeń okna powinny być zamknięte, a nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od urządzeń ogrzewanych lub od przewodów wentylacyjnych jest niedopuszczalne. 
Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntowników o właściwościach toksycznych należy ści

Powłoki powinny równomiernie, bez prześwitów, pokrywać podłoże lub podkład, nie wykazując odprysków, spękań, 
nieprzylegania i łuszczenia się oraz smug, plam i śladów pędzla; dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą 

Barwa powłok powinna być zgodna z wzorcem uzgodnionym między Wykonawcą a Inwestorem oraz powinna być jednolita, 
bez uwydatniających się poprawek lub połączeń o różnym odcieniu i natężeniu (nie dotyczy powłok jednowarstwowych
przeznaczonych do powtórnego malowania przy malowaniu uproszczonym). 
Nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub plam w miejscach wbicia gwoździ, natomiast dopuszcza się przy malowaniu 
elewacji niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach naprawy tynku po hakach rusztowań, największy wymiar takiej plamy 
nie powinien jednak przekraczać 20 cm. 
Powłoki powinny wytrzymywać próbę na przyczepność oraz być odporne na wycieranie i wsiąkliwość.
(Sprawdzenie przyczepności należy wykonać przez próbę odrywania ostrym narzędziem np. nożem, powłoki od podłoża, a w 
przypadku istnienia podkładu wyrównawczego – od tego podkładu. Powłoka ma dostateczną przyczepność, jeśli jej oderwanie 
jest możliwe tylko przy jednoczesnym uszkodzeniu podłoża lub podkładu wyrównawczego.) 

ki z farb emulsyjnych powinny być odporne na zmywanie wodą z mydłem. 
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być odporne na reamulgację 
Przykra woń powłoki i zawartość materiałów szkodliwych dla zdrowia są niedopuszczalne. 

Roboty powinny odpowiadać normie PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi wodorozcieńczalnymi 

Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.

Właściwe malowanie powinno być poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na którą ma być nałożona powłoka malarska, 
tzn. jej wyrównaniem lub wygładzeniem, zagruntowaniem (przed szpachlowaniem) oraz w niektórych przypadkach 

Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż 5ºC z tym, że do nakładania
ºC przy szpachlowaniu i malowaniu farbami oraz 20ºC przy lakierowaniu i powlekaniu 

Roboty malarskie na zewnątrz budynków nie powinny być prowadzone w okresie zimowym, a w okresie letnim podcza
deszczów, pogody wietrznej i intensywnego działania promieni słonecznych na malowaną powierzchnię.

Przy powłokach malarskich z zastosowaniem materiałów o właściwościach toksycznych należy ściśle przestrzegać przepisów 
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przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wełnianą lub 
bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na 

przez wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku 
stępnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki 

EN ISO 2409:1999. 
przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką z twardej 

da za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną 
na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. VII i opisane w dzienniku budowy i protokole 

Właściwe malowanie powinno być poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na której ma być położona powłoka malarska, 
tzn. jej wyrównaniem lub wygładzeniem i zagruntowaniem. Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie 

ºC) i nie wyższej niż 22ºC – z 

okna powinny być zamknięte, a nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 

Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntowników o właściwościach toksycznych należy ściśle przestrzegać przepisów 

Powłoki powinny równomiernie, bez prześwitów, pokrywać podłoże lub podkład, nie wykazując odprysków, spękań, 
nieprzylegania i łuszczenia się oraz smug, plam i śladów pędzla; dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą 

Barwa powłok powinna być zgodna z wzorcem uzgodnionym między Wykonawcą a Inwestorem oraz powinna być jednolita, 
bez uwydatniających się poprawek lub połączeń o różnym odcieniu i natężeniu (nie dotyczy powłok jednowarstwowych 

Nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub plam w miejscach wbicia gwoździ, natomiast dopuszcza się przy malowaniu 
hakach rusztowań, największy wymiar takiej plamy 

Powłoki powinny wytrzymywać próbę na przyczepność oraz być odporne na wycieranie i wsiąkliwość. 
arzędziem np. nożem, powłoki od podłoża, a w 

od tego podkładu. Powłoka ma dostateczną przyczepność, jeśli jej oderwanie 

10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi wodorozcieńczalnymi  

Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych. 

ma być nałożona powłoka malarska, 
tzn. jej wyrównaniem lub wygładzeniem, zagruntowaniem (przed szpachlowaniem) oraz w niektórych przypadkach  

że do nakładania powłoki malarskiej 
ºC przy szpachlowaniu i malowaniu farbami oraz 20ºC przy lakierowaniu i powlekaniu  

Roboty malarskie na zewnątrz budynków nie powinny być prowadzone w okresie zimowym, a w okresie letnim podczas  
deszczów, pogody wietrznej i intensywnego działania promieni słonecznych na malowaną powierzchnię. 

Przy powłokach malarskich z zastosowaniem materiałów o właściwościach toksycznych należy ściśle przestrzegać przepisów  
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Powłoki powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
- przy malowaniu dwu- lub trzykrotnym pierwsza warstwa powłoki powinna być wykonywana z farby do gruntowania, 

następne z farby nawierzchniowej,
- powłoka powinna pokrywać całkowicie bez prześwitów podłoże lub podkład, nie wykazując zaci

pęcherzy, plam, smug i śladów pędzla; dopuszczalna jest chropowatość powłoki odpowiadająca rodzajowi faktury 
pokrytego podłoża lub podkładu,

- powłoka powinna być jednolitej barwy i nie wykazywać zmian odcienia oraz mieć połysk, a powłoka m
rozcieńczonej benzyną) powinna być jednolicie matowa lub półmatowa; barwa powłoki powinna być zgodna z wzorcem 
uzgodnionym między Wykonawcą a Inwestorem,

- dla jednowarstwowych powłok z farby dopuszczalne są nieznaczne miejscowe zmatowienia, p
różnice w odcieniu, 

- powłoka z lakieru powinna być niekryjąca (przezroczysta) i nie powinna wpływać na zmianę barwy malowanego 
podkładu lub podłoża; dopuszczalna jest nieznaczna zmiana odcienia,

- powłoka powinna wytrzymywać próbę wsiąkl
zmywanie. 

Roboty powinny odpowiadać normie PN
bezwodnych. 
 

6 KONTROLA JAKOŚCI, ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLAN

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, możliwości techniczne, kad
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną.

Program zapewnienia jakości winien zawierać:
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
- organizacje ruchu na budowie w
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne.
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywa
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własne

Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań).
- sposób oraz formę gromadzenia w

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi nadzoru. 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ic
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku mate
itp., 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, lega
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwa
robót. 

6.2 Zasady kontroli jakości robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materia
system kontroli, włączając w to personel, laborato
próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z często
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawar

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w Specyfikacji Technicznej. W przypadku, gdy 
nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.
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stępującym wymaganiom:  
lub trzykrotnym pierwsza warstwa powłoki powinna być wykonywana z farby do gruntowania, 

następne z farby nawierzchniowej, 
powłoka powinna pokrywać całkowicie bez prześwitów podłoże lub podkład, nie wykazując zaci
pęcherzy, plam, smug i śladów pędzla; dopuszczalna jest chropowatość powłoki odpowiadająca rodzajowi faktury 
pokrytego podłoża lub podkładu, 
powłoka powinna być jednolitej barwy i nie wykazywać zmian odcienia oraz mieć połysk, a powłoka m
rozcieńczonej benzyną) powinna być jednolicie matowa lub półmatowa; barwa powłoki powinna być zgodna z wzorcem 
uzgodnionym między Wykonawcą a Inwestorem, 
dla jednowarstwowych powłok z farby dopuszczalne są nieznaczne miejscowe zmatowienia, p

powłoka z lakieru powinna być niekryjąca (przezroczysta) i nie powinna wpływać na zmianę barwy malowanego 
podkładu lub podłoża; dopuszczalna jest nieznaczna zmiana odcienia, 
powłoka powinna wytrzymywać próbę wsiąkliwości i przyczepności oraz odporności na wycieranie, zarysowanie i 

Roboty powinny odpowiadać normie PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 

KONTROLA JAKOŚCI, ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLAN

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, możliwości techniczne, kad
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną.

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne. 
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,

) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 
Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań). 
sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznym; oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw 

i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 

Zasady kontroli jakości robót. 

iedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej.

zakresu badań i ich częstotliwości są określone w Specyfikacji Technicznej. W przypadku, gdy 
nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 

ie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.
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lub trzykrotnym pierwsza warstwa powłoki powinna być wykonywana z farby do gruntowania, 

powłoka powinna pokrywać całkowicie bez prześwitów podłoże lub podkład, nie wykazując zacieków, zmarszczeń, 
pęcherzy, plam, smug i śladów pędzla; dopuszczalna jest chropowatość powłoki odpowiadająca rodzajowi faktury 

powłoka powinna być jednolitej barwy i nie wykazywać zmian odcienia oraz mieć połysk, a powłoka matowa (z farby 
rozcieńczonej benzyną) powinna być jednolicie matowa lub półmatowa; barwa powłoki powinna być zgodna z wzorcem 

dla jednowarstwowych powłok z farby dopuszczalne są nieznaczne miejscowe zmatowienia, prześwity podłoża oraz 

powłoka z lakieru powinna być niekryjąca (przezroczysta) i nie powinna wpływać na zmianę barwy malowanego 

iwości i przyczepności oraz odporności na wycieranie, zarysowanie i 

10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 

KONTROLA JAKOŚCI, ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu 
zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i  
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną. 

wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
nych robót, 
go lub laboratorium, któremu 

yników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

h parametrami technicznym; oraz wyposażeniem w 

riałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw 

lizacja i sprawdzanie urządzeń 
rzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów  

łów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
rium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania  

tliwością zapewniającą stwierdzenie, że  
tymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej. 

zakresu badań i ich częstotliwości są określone w Specyfikacji Technicznej. W przypadku, gdy 
nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót  

ie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
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Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkol
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia la
te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań. Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robot 
badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy nie
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

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

6.3 Pobieranie próbek. 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwoś
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własne
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpo
Inspektora nadzoru. 

6.4 Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej sto
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodz
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektora nadzoru. 

6.5 Raporty z badań. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań j
w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach we
innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do doko
badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia |emu kontroli zapewniona będzie 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami Specyfikacji Techniczn
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 Inspekto
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną. W
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobie

6.7 Certyfikaty i deklaracje. 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicz
zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98).

• posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polską Normą lub 
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Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia 
te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań. Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robot 
badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

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

ierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatko
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

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

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

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

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak mi 
w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 

a 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 |emu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego 

ny Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami Specyfikacji Technicznej na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

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 

rium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną. W
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
ak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu 
zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98). 

siadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
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Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki 
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
sować można wytyczne krajowe, albo inne procedury,  

aju, miejscu i terminie 
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ak najszybciej, nie później jednak mi 
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
ej na podstawie wyników badań dostarczonych przez  

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 
r nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 

rium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną. W takim  

rania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
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- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją opisaną powyżej i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicz

• znajdują się w wykazie wyrobów, 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez Specyfikację Techniczną, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokum

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy. 

6.8.1 Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiają
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 będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu r
mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpo

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą
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 jakości i harmonogra
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót.
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w 

związku z warunkami klimatycznymi,
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
• dane dotyczące czynności geodezy
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je 

przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
• inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do 
ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowa
umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robot.

6.8.2 Książka obmiarów. 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary 
wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętyc

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne. 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.
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aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją opisaną powyżej i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez Specyfikację Techniczną, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w o
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 będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

agi i polecenia Inspektora nadzoru, 
daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót.
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

dy i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w 
związku z warunkami klimatycznymi, 
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je 

prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do 

nspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robot. 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary 
wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w Specyfikacji Technicznej.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.
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INWEST-TOOR Usługi w budownictwie
02-495 Warszawa ul. Wojciechowskiego 36 m 23B

NIP: 522-213-37-50 

 
 

6.8.4 Pozostałe dokumenty budowy.

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punk
- pozwolenie na budowę, 
- protokoły przekazania terenu budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- operaty geodezyjne, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdro

6.8.5 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 przed
Zamawiającego. 

6.9 Kontrola jakości. 

Kontrola jakości winna obejmować: 
- Jakość użytego materiału. 
- Atesty na materiały i urządzenia
- Świadectwa dopuszczenia do stosowania.
- Aprobaty techniczne. 
- Protokóły odbiorów częściowych
- Zgodności wykonania robót z projektem.
- Zgodności wykonania robót z obowiązującymi przepisami i normami.
- Zgodności wykonania robót z przedmiarem robót.
- Zgodności wykonania robót ze Specyfika
- Jakość i trwałości wykonania robót.
- Zachowania warunków bhp i ochrony ppoż.
- Protokoły pomiarów instalacji elektrycznej.
- Atesty na materiały i urządzenia
- Świadectwa dopuszczenia do stosowania.
- Oceny lub opinie higieniczne Państwowego Zakład
- Certyfikaty na materiały Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.
- Uprzątnięcia pomieszczeń po zakończeniu robót.

 

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywany
Techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzo
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w 
Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukoń
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony 
wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów.

Zasady określania ilości robót podane są w KNR

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji pro
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Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1; 6.8.2; 6.8.3 następują

protokoły przekazania terenu budowy, 
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

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 

kie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Atesty na materiały i urządzenia. 
do stosowania. 

Protokóły odbiorów częściowych 
Zgodności wykonania robót z projektem. 
Zgodności wykonania robót z obowiązującymi przepisami i normami. 
Zgodności wykonania robót z przedmiarem robót. 
Zgodności wykonania robót ze Specyfikacją Techniczną. 
Jakość i trwałości wykonania robót. 
Zachowania warunków bhp i ochrony ppoż. 
Protokoły pomiarów instalacji elektrycznej. 
Atesty na materiały i urządzenia. 
Świadectwa dopuszczenia do stosowania. 
Oceny lub opinie higieniczne Państwowego Zakładu higieny. 
Certyfikaty na materiały Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. 
Uprzątnięcia pomieszczeń po zakończeniu robót. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją 
Techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i 
a 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w 
Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony 
wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

ady określania ilości robót i materiałów. 

Zasady określania ilości robót podane są w KNR-ach oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.
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tach 6.8.1; 6.8.2; 6.8.3 następujące dokumenty: 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej  

stawiane do wglądu na życzenie  

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

mentacją projektową i Specyfikacją  

ru o zakresie obmierzanych robót i  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w 
czenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością  
wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

jektowej i kosztorysowej. 
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7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaak

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę, jeżeli urzą
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe bada przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

7.4 Wagi i zasady wdrażania.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wym
Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez 
Inspektora nadzoru. 
 

8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1 Rodzaje odbiorów robót. 

Roboty podlegają następującym odbiorom:
- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
- Odbiór częściowy. 
- Odbiór ostateczny końcowy. 
- Odbiór pogwarancyjny. 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na fnalnej oceni
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwia
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jedna
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie doku
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowa
Techniczną i uprzednimi ustaleniami. 

8.3 Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych czyści robót. Odbioru częściowego robót 
zakresu robót określonego w dokumentach umow
Inspektor nadzoru. 

8.4 Odbiór ostateczny (końcowy).

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót.

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.

Całkowite zakończenie robot oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwier
dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w termi
nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumen

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspek
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną.

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyję
i ulegających zakryciu oraz odbiorów czę
poprawkowych. 
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Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

ządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę, jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
e posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe bada przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

Wagi i zasady wdrażania. 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji Technicznej. 
Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez 

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

ującym odbiorom: 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na fnalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
lnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
ych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową. Specyfikacją 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych czyści robót. Odbioru częściowego robót 
zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 

Odbiór ostateczny (końcowy). 

Zasady odbioru ostatecznego robót. 

ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.

Całkowite zakończenie robot oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspek
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną.

odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających 
i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
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ceptowane przez Inspektora nadzoru. 

dzenia te lub sprzęt wymagają badań  

Wszystkie urządzenia pomiarowe bada przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

ganiom Specyfikacji Technicznej. 
Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez 

e jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót,  

jącym wykonanie ewentualnych korekt i  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
k niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia  

mentów zawierających komplet wyników 
dzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową. Specyfikacją  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych czyści robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 
nych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje  

ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

dzona przez Wykonawcę wpisem do  

nie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora  

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

tych w trakcie odbiorów robót zanikających 
ściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót  
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupeł
konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję,
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną z uwzględnieniem tolerancji i me ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszon
przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe).

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
• dokumentację powykonawcza, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót 

oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
• recepty i ustalenia technologiczne,
• dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z Specyfikacją Techniczną i programem 

zapewnienia jakości (PZJ), 
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowany

z Specyfikacją Techniczną i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np, na przełożenie lini telefonicznej, energetycznej, 

gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i prze
• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacja powykonaw

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyzna

Wszystkie zarządzone przez komisją roboty poprawkowe lub uzupełn
Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5 Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanyc
gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 
8.4. ,,Odbiór ostateczny". 
 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w doku

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota
Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, okr

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, e

budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.
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Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe). 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
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nologiczne, 
dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
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Wszystkie zarządzone przez komisją roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 
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odstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 

wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
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kazania tych robót właścicielom urządzeń, 

g komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru  
czy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

stawione wg wzoru ustalonego przez  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

usunięciem wad, które ujawnią się w okresie  

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 

odstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji  

) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez  

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i  
eślone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w dokumentacji projektowej. 

wentualnych ubytków i transportu na teren 
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9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i orga
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi in

czas trwania budowy, wraz z dostar
uzgodnień wynikających z postępu robót,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganymi bezpieczeństwa ruchu,
- opłaty dzierżawy terenu, 
- przygotowanie terenu, 
- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ra
- tymczasową przebudowe urządzeń obcych.

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomy
- utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający.
 

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Dokumentacja techniczna.

• Projekt budowlany dotyczący remont
Warszawie. 

 
10.2 Normy. 

• PN/B-022100  Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia.
• PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocyn

badania techniczne przy odbiorze.
• PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
• PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.

i badania przy odbiorze.
• PN-63/B-94102 Okucia budowlane. Odboje okienne.
• PN-63/B-94138 Okucia budowlane. Uchwyty drzwiowe.
• PN-64/B-94071 Okucia budowlane. Samozamykacze sprężynowe.
• PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i bada
• PN-65/B-94072 Okucia budowlane. Samozamykacze sprężynowe z tłumieniem hydraulicznym. Wymagania 

i badania techniczne.
• PN-66/B-94401 Okucia budowlane. Zamki wpuszczane zapadkowe.
• PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i 
• PN-68/B-10156 Posadzki chemoodporne z płytek i cegieł ceramicznych. Wymagania i badania przy 

odbiorze.
• PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano

Wymagania i badania przy odbiorze.
• PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
• PN-69/B-94100 Okucia budowlane. Zatrzaski wierzchnie zapadkowe. Wymagania i badania.
• PN-69/B-94146 Okucia budowlane. Zasuwy wierzchnie i wpuszczane.
• PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe
• PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.
• PN-70/B-13150 Szkło. Metody badań. Oznaczanie mikrotwardości szkła.
• PN-70/B-94404 Okucia budowlane. Zamki wpuszczane. Zaczepy.
• PN-72/B-06190 Roboty kamieniar

przy odbiorze.
• PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
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Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 

szt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na 
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i 
uzgodnień wynikających z postępu robót, 
ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganymi bezpieczeństwa ruchu,

konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,
tymczasową przebudowe urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomy
utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

i objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający.

DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentacja techniczna. 

emontu i modernizacji Ośrodka Wsparcia dla Seniorów Nr 1 przy al. Zjednoczenia 13 w 

Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia. 
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze. 
Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
i badania przy odbiorze. 
Okucia budowlane. Odboje okienne. 
Okucia budowlane. Uchwyty drzwiowe. 
Okucia budowlane. Samozamykacze sprężynowe. 
Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Okucia budowlane. Samozamykacze sprężynowe z tłumieniem hydraulicznym. Wymagania 
i badania techniczne. 
Okucia budowlane. Zamki wpuszczane zapadkowe. 
Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Posadzki chemoodporne z płytek i cegieł ceramicznych. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonane na budowie. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Okucia budowlane. Zatrzaski wierzchnie zapadkowe. Wymagania i badania.
Okucia budowlane. Zasuwy wierzchnie i wpuszczane. 
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne. 
Szkło. Metody badań. Oznaczanie mikrotwardości szkła. 
Okucia budowlane. Zamki wpuszczane. Zaczepy. 
Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 
przy odbiorze. 
Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
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stytucjami projektu organizacji ruchu na 
oru i wprowadzaniem dalszych zmian i 

ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganymi bezpieczeństwa ruchu, 

mp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł, 

i objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający. 

Ośrodka Wsparcia dla Seniorów Nr 1 przy al. Zjednoczenia 13 w 

 
kowanej i cynkowej. Wymagania i 

Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania 

nia techniczne przy odbiorze. 
Okucia budowlane. Samozamykacze sprężynowe z tłumieniem hydraulicznym. Wymagania 

Posadzki chemoodporne z płytek i cegieł ceramicznych. Wymagania i badania przy 

żelbetowe wykonane na budowie. 

Okucia budowlane. Zatrzaski wierzchnie zapadkowe. Wymagania i badania. 

. Wymagania i badania przy odbiorze. 

skie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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• PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze.
• PN-72/B-94200 Okucia b
• PN-72/B-94201 Okucia budowlane. Zasuwnice. Ogólne wymagania i badania.
• PN-73/B-04309 Cement. Metody badań. Oznaczanie stopnia białości.
• PN-73/B-94054 Okucia budowlane. Zawiasy czopowe dwuskrzydełkowe rozwierane ze

odgiętymi.
• PN-73/B-94060 Okucia budowlane. Zawiasy czopowe dwuskrzydełkowe rozwierane ze skrzydełkami 

prostymi.
• PN-73/B-94441 Okucia budowlane i meblowe. Klucze płaskie zamknięć bębenkowych.
• PN-74/B-13070 Szkło budowlane. Kształtki. Wspólne w
• PN-74/B-13161 Szkło. Metody badań. Oznaczanie odporności powierzchni wyrobów na działanie wody.
• PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający.
• PN-74/B-94070 Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe sprężynowe. Określenia i podział.
• PN-74/B-94211 Okucia budowlane. Zasuwnice wierzchnie suwakowo
• PN-74/B-94212 Okucia budowlane. Zasuwnice wpuszczane suwakowo
• PN-74/B-94461.01 Okucia budowlane. Wkładki bębenkowe profilowe. Określenia i podział.
• PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy 

odbiorze.
• PN-75/B-12003 Cegły pełne i bloki drążone wapienno
• PN-75/B-12003/Az3:1999 Cegły pełne i bloki drążone wapienno
• PN-75/B-23100 Materiały 
• PN-75/B-89003 Materiały podłogowe z tworzyw sztucznych. Winyleum.
• PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.
• PN-75/B-94053 Okucia budowlane. Zawiasy czopowe dwuskrzydełkowe rozwierane ze skrzyd

prostymi do wpuszczania.
• PN-75/B-94461.05 Okucia budowlane. Wkładki bębenkowe profilowe. Wkładki dwustronne z gałką.
• PN-76/B-13112 Szkło. Metody badań. Oznaczanie temperatury mięknięcia według Littletona.
• PN-76/B-13200 Wady szkła i wyrobów szklanych
• PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne. Podział, nazwy i określenia.
• PN-78/B-04361 Kamień gipsowy, anhydryt i spoiwa gipsowe. Analiza chemiczna.
• PN-78/B-12032 Płytki i kształtki podłogowe kamionkowe.
• PN-78/B-12101 Wady wyrobów ceram
• PN-78/B-89001 Materiały podłogowe z poli(chlorku winylu). Płytki sztywne.
• PN-78/B-94461.07 Okucia budowlane. Wkładki bębenkowe profilowe. Układy centralnego otwierania.
• PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piask
• PN-79/B-12034 Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Wymagania i badania.
• PN-79/B-12035 Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Płytki.
• PN-79/B-94450.01 Okucia budowlane. Zamki wierzchnie bębenkowe. Określenia i podział.
• PN-79/B-94450.02 Okucia b
• PN-79/B-94450.03 Okucia budowlane. Zamki wierzchnie bębenkowe. Konstrukcje.
• PN-80/B-13163 Szkło. Metody badań. Oznaczanie odporności na działanie wody w temperaturze 98 fiC 

szkieł zawierając
• PN-81/B-30003 Cement murarski 15.
• PN-81/B-30003/A1:1996 Cement murarski 15.
• PN-81/B-30003/A2:1997 Cement murarski 15.
• PN-82/B-13151 Szkło. Metody badań. Pomiar wytrzymałości na zginanie.
• PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalny

Wymagania.
• PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej 

- Wymagania (Zmiana Az3).
• PN-83/B-13152 Szkło. Metody badań. Pomiar wytrzymałości 
• PN-83/B-13162 Szkło. Metody badań. Oznaczanie odporności ziarn szkła na działanie wody w 

temperaturze 121 fiC i klasyfikacja.
• PN-83/B-94461.03 Okucia budowlane. Wkładki bębenkowe profilowe. Wkładki jednostronne.
• PN-84/B-13166 Szkło.
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Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Okucia budowlane. Zasuwnice. Określenia i podział. 
Okucia budowlane. Zasuwnice. Ogólne wymagania i badania. 
Cement. Metody badań. Oznaczanie stopnia białości. 
Okucia budowlane. Zawiasy czopowe dwuskrzydełkowe rozwierane ze
odgiętymi. 
Okucia budowlane. Zawiasy czopowe dwuskrzydełkowe rozwierane ze skrzydełkami 
prostymi. 
Okucia budowlane i meblowe. Klucze płaskie zamknięć bębenkowych.
Szkło budowlane. Kształtki. Wspólne wymagania i badania. 
Szkło. Metody badań. Oznaczanie odporności powierzchni wyrobów na działanie wody.
Kit asfaltowy uszczelniający. 
Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe sprężynowe. Określenia i podział.
Okucia budowlane. Zasuwnice wierzchnie suwakowo-zakrętkowe czołowe.
Okucia budowlane. Zasuwnice wpuszczane suwakowo-zakrętkowe czołowe.
Okucia budowlane. Wkładki bębenkowe profilowe. Określenia i podział.

adziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
Cegły pełne i bloki drążone wapienno-piaskowe. 
Cegły pełne i bloki drążone wapienno-piaskowe (Zmiana Az3). 
Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna mineralna.
Materiały podłogowe z tworzyw sztucznych. Winyleum. 
Okucia budowlane. Podział. 
Okucia budowlane. Zawiasy czopowe dwuskrzydełkowe rozwierane ze skrzyd
prostymi do wpuszczania. 
Okucia budowlane. Wkładki bębenkowe profilowe. Wkładki dwustronne z gałką.
Szkło. Metody badań. Oznaczanie temperatury mięknięcia według Littletona.
Wady szkła i wyrobów szklanych. Podział, nazwy i określenia. 
Kruszywa sztuczne. Podział, nazwy i określenia. 
Kamień gipsowy, anhydryt i spoiwa gipsowe. Analiza chemiczna.
Płytki i kształtki podłogowe kamionkowe. 
Wady wyrobów ceramiki szlachetnej i kamionki. Nazwy i określenia.
Materiały podłogowe z poli(chlorku winylu). Płytki sztywne. 
Okucia budowlane. Wkładki bębenkowe profilowe. Układy centralnego otwierania.
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Wymagania i badania. 
Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Płytki. 
Okucia budowlane. Zamki wierzchnie bębenkowe. Określenia i podział.
Okucia budowlane. Zamki wierzchnie bębenkowe. Ogólne wymagania i badania.
Okucia budowlane. Zamki wierzchnie bębenkowe. Konstrukcje. 
Szkło. Metody badań. Oznaczanie odporności na działanie wody w temperaturze 98 fiC 
szkieł zawierających ponad 5% B 2 O 3. 
Cement murarski 15. 
Cement murarski 15. 
Cement murarski 15. 
Szkło. Metody badań. Pomiar wytrzymałości na zginanie. 
Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. 
Wymagania. 
Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej 

Wymagania (Zmiana Az3). 
Szkło. Metody badań. Pomiar wytrzymałości na uderzenia zginające.
Szkło. Metody badań. Oznaczanie odporności ziarn szkła na działanie wody w 
temperaturze 121 fiC i klasyfikacja. 
Okucia budowlane. Wkładki bębenkowe profilowe. Wkładki jednostronne.
Szkło. Metody badań. Oznaczanie wytrzymałości płyt szkła na obciążenie równomierne.
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Okucia budowlane. Zawiasy czopowe dwuskrzydełkowe rozwierane ze skrzydełkami 

Okucia budowlane. Zawiasy czopowe dwuskrzydełkowe rozwierane ze skrzydełkami 

Okucia budowlane i meblowe. Klucze płaskie zamknięć bębenkowych. 

Szkło. Metody badań. Oznaczanie odporności powierzchni wyrobów na działanie wody. 

Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe sprężynowe. Określenia i podział. 
zakrętkowe czołowe. 

zakrętkowe czołowe. 
Okucia budowlane. Wkładki bębenkowe profilowe. Określenia i podział. 

adziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy 

do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna mineralna. 

Okucia budowlane. Zawiasy czopowe dwuskrzydełkowe rozwierane ze skrzydełkami 

Okucia budowlane. Wkładki bębenkowe profilowe. Wkładki dwustronne z gałką. 
Szkło. Metody badań. Oznaczanie temperatury mięknięcia według Littletona. 

Kamień gipsowy, anhydryt i spoiwa gipsowe. Analiza chemiczna. 

iki szlachetnej i kamionki. Nazwy i określenia. 

Okucia budowlane. Wkładki bębenkowe profilowe. Układy centralnego otwierania. 

Okucia budowlane. Zamki wierzchnie bębenkowe. Określenia i podział. 
udowlane. Zamki wierzchnie bębenkowe. Ogólne wymagania i badania. 

 
Szkło. Metody badań. Oznaczanie odporności na działanie wody w temperaturze 98 fiC 

ch zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. 

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej 

na uderzenia zginające. 
Szkło. Metody badań. Oznaczanie odporności ziarn szkła na działanie wody w 

Okucia budowlane. Wkładki bębenkowe profilowe. Wkładki jednostronne. 
Metody badań. Oznaczanie wytrzymałości płyt szkła na obciążenie równomierne. 
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• PN-84/B-94019 Okucia budowlane. Klameczki z tarczami.
• PN-84/B-94461.04 Okucia budowlane. Wkładki bębenkowe profilowe. Wkładki dwustronne.
• PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczen
• PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
• PN-85/B-13160 Szkło. Metody badań. Analiza chemiczna
• PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i określenia.
• PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpiec

napraw.
• PN-86/B-04360 Spoiwa gipsowe. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych.
• PN-86/B-06076 Drzwi drewniane. Metoda badania odporności na obciążenia udarowe.
• PN-86/B-13110 Szkło. Metody badań.
• PN-86/B-13113 Szkło. Metody badań. Badanie odporności wyrobów szklanych na nagłe zmiany 

temperatury.
• PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Wymagania

ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem.
• PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne 

wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.
• PN-87/B-02156 Akustyka budowlana. Metody pomiaru poziomu dźwięku
• PN-87/B-03002/Az1:1997 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
• PN-87/B-06077 Drzwi drewniane. Metoda badania odporności na obciążenia statyczne działające 

prostopadle do płaszczyzny skrzydła.
• PN-87/B-13038.01 Metody badań 
• PN-88/B-01808 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady określania uszkodzeń powłok 

zabezpieczających konstrukcje stalowe i żelbetowe.
• PN-88/B-06079 Drzwi drewniane. Metoda badania odporności na wstrząsy
• PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopodobnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i 

badania.
• PN-88/B-10085 Zmiana 2 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopodobnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i 

badania.
• PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka
• PN-88/B-13111 Szkło. Oznaczanie odporności na działanie kwasów.
• PN-88/B-13203 Szkło. Właściwości szkła. Pojęcia i określenia.
• PN-88/B-30030 Cement. 
• PN-88/B-94399 Okucia budowlane. Za
• PN-88/B-94440 Okucia budowlane. Klucze okrągłe do zamków.
• PN-89/B-02856 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania właściwości dymotwórczych 

materiałów.
• PN-89/B-04620 Materiały i wyroby termoiz
• PN-89/B-06085 Drzwi. Metody badań odporności na włamanie. Obciążenia statyczne prostopadłe i 

równoległe do płaszczyzny skrzydła.
• PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
• PN-89/B-27617/A1:1997 Papa asfaltow
• PN-89/B-91003 Drzwi. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie.
• PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia 

przez ściany.
• PN-90/B-02867/Az1:2001 Ochrona przeciwpożarow

przez ściany (Zmiana 1).
• PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.
• PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek na beton.
• PN-90/B-14501 Zaprawy budo
• PN-90/B-30010 Cement portlandzki biały.
• PN-90/B-30010/A1:1996 Cement portlandzki biały.
• PN-90/B-30010/A1:1997 Cement portlandzki biały.
• PN-90/B-30010/Az3:2002 Cement portlandzki biały (Zmiana 3).
• PN-90/B-91002 Okna i drzwi balkonowe. Zasady u
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Okucia budowlane. Klameczki z tarczami. 
Okucia budowlane. Wkładki bębenkowe profilowe. Wkładki dwustronne.
Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony.
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
Szkło. Metody badań. Analiza chemiczna 
Cementy. Terminy i określenia. 
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady użytkowania konserwacji i 
napraw. 
Spoiwa gipsowe. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych. 
Drzwi drewniane. Metoda badania odporności na obciążenia udarowe.
Szkło. Metody badań. Oznaczanie odporności na działanie alkaików i klasyfikacja..
Szkło. Metody badań. Badanie odporności wyrobów szklanych na nagłe zmiany 
temperatury. 
Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Wymagania
ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem. 
Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne 
wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 
Akustyka budowlana. Metody pomiaru poziomu dźwięku A w budynkach.
Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
Drzwi drewniane. Metoda badania odporności na obciążenia statyczne działające 
prostopadle do płaszczyzny skrzydła. 
Metody badań płytek ceramicznych. Postanowienia ogólne. 
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady określania uszkodzeń powłok 
zabezpieczających konstrukcje stalowe i żelbetowe. 
Drzwi drewniane. Metoda badania odporności na wstrząsy. 
Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopodobnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i 
badania. 
Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopodobnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i 
badania. 
Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Wymagania i badania (Zmiana 3).
Szkło. Oznaczanie odporności na działanie kwasów. 
Szkło. Właściwości szkła. Pojęcia i określenia. 
Cement. Klasyfikacja. 
Okucia budowlane. Zamki wpuszczane. Terminologia, klasyfikacja i oznaczenia.
Okucia budowlane. Klucze okrągłe do zamków. 
Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania właściwości dymotwórczych 
materiałów. 
Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja. 
Drzwi. Metody badań odporności na włamanie. Obciążenia statyczne prostopadłe i 
równoległe do płaszczyzny skrzydła. 
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
Drzwi. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie.
Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia 
przez ściany. 
Ochrona przeciwpożarowa budynków – Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia 
przez ściany (Zmiana 1). 
Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek na beton.
Zaprawy budowlane zwykłe. 
Cement portlandzki biały. 
Cement portlandzki biały. 
Cement portlandzki biały. 
Cement portlandzki biały (Zmiana 3). 
Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie.

96 | S t r o n a  

Okucia budowlane. Wkładki bębenkowe profilowe. Wkładki dwustronne. 
ie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. 

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

zenia w budownictwie. Ogólne zasady użytkowania konserwacji i 

Drzwi drewniane. Metoda badania odporności na obciążenia udarowe. 
Oznaczanie odporności na działanie alkaików i klasyfikacja.. 

Szkło. Metody badań. Badanie odporności wyrobów szklanych na nagłe zmiany 

Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Wymagania 

Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne 

A w budynkach. 

Drzwi drewniane. Metoda badania odporności na obciążenia statyczne działające 

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady określania uszkodzeń powłok 

Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopodobnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i 

Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopodobnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i 

Wymagania i badania (Zmiana 3). 

mki wpuszczane. Terminologia, klasyfikacja i oznaczenia. 

Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania właściwości dymotwórczych 

 
Drzwi. Metody badań odporności na włamanie. Obciążenia statyczne prostopadłe i 

Drzwi. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie. 
Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia 

Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia 

Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek na beton. 

stalania wymiarów skoordynowanych modularnie. 
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• PN-90/B-92210 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami 
OT. Ogólne wymagania i badania.

• PN-90/B-92270 Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi o zwiększonej odp
klasy C. Wymagania i badania uzupełniające.

• PN-91/B-94050.01 Okucia budowlane. Zawiasy czopowe. Terminologia i podział.
• PN-91/B-94400 Okucia budowlane. Zamki wpuszczane. Wymagania i badania.
• PN-91/B-94405 Okucia budowlane. Zamki drzwi
• PN-91/B-94408 Okucia budowlane. Zamki. Metody badań.
• PN-91/B-94413 Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe. Klasa 0.
• PN-91/B-94414 Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe. Klasa A.
• PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia
• PN-92/B-12017 Ceramiczne i wapienno

na działanie mrozu metodą pośrednią.
• PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej.
• PN-92/B-30177 Kit szklarski. Wspólne wymagania i badania.
• PN-92/B-94398 Okucia budowlane. Zamki. Funkcje.
• PN-92/B-94402 Okucia budowlane. Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa 0.
• PN-92/B-94406 Okucia budowlane. Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa A.
• PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalnośc

budowlanych.
• PN-93/B-02862/Az1:1999 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności materiałów 

budowlanych (Zmiana Az1).
• PN-93/B-10027 Pionowe elementy budowlane. Badania odporności na uderzenia. Ciała uderzające i ogólna 

procedur
• PN-93/B-94403 Okucia budowlane. Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa T.
• PN-93/B-94412 Okucia budowlane. Uchwyty gałkowe drzwiowe z tarczami. Klasa A.
• PN-93/B-94415 Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe WC. Klasa 0.
• PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana.

przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych.
• PN-B-02153:2002 Akustyka budowlana 
• PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpożarowa 

Wymagania ogólne i klasyfikacja.
• PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków 

wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru.
• PN-B-02854/A21:1998 Ochrona przeciwpożarowa budynków 

posadzkach podłogowych (Zmiana A1).
• PN-B-02854:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania rozprzestrzeniania płomieni po 

posadzkach podłogowych.
• PN-B-02784:1996 Ochron

budowlanych.
• PN-B-02784:1996/Az1:1999 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia palności materiałów 

budowlanych (Zmiana Az1)
• PN-B-02875:1998 Ochrona przeciwpożarowa budyn

ogniochronnej sufitów podwieszonych.
• PN-B-02876:1998 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej systemów uszczelnień 

przejść instalacyjnych.
• PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbr
• PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone 
• PN-B-03002:1999/Az1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone 
• PN-B-03002:1999/Az2:2001 Konstrukcje mur
• PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe 

Projektowanie i wykonanie.
• PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie
• PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
• PN-B-06191:1997 Roboty kamieniarskie. Elementy kotwiące do osadzania okładziny kamiennej.
• PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane 
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Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami 
OT. Ogólne wymagania i badania. 
Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi o zwiększonej odp
klasy C. Wymagania i badania uzupełniające. 
Okucia budowlane. Zawiasy czopowe. Terminologia i podział. 
Okucia budowlane. Zamki wpuszczane. Wymagania i badania. 
Okucia budowlane. Zamki drzwiowe wpuszczane WC. Klasa 0. 
Okucia budowlane. Zamki. Metody badań. 
Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe. Klasa 0. 
Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe. Klasa A. 
Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
Ceramiczne i wapienno-piaskowe wyroby budowlane. Metody badań. Badanie odporności 
na działanie mrozu metodą pośrednią. 
Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. 
Kit szklarski. Wspólne wymagania i badania. 
Okucia budowlane. Zamki. Funkcje. 
Okucia budowlane. Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa 0. 
Okucia budowlane. Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa A. 
Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalnośc
budowlanych. 
Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności materiałów 
budowlanych (Zmiana Az1). 
Pionowe elementy budowlane. Badania odporności na uderzenia. Ciała uderzające i ogólna 
procedura badawcza. 
Okucia budowlane. Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa T. 
Okucia budowlane. Uchwyty gałkowe drzwiowe z tarczami. Klasa A.
Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe WC. Klasa 0. 
Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna 
przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych.
Akustyka budowlana - Terminologia, symbole literowe i jednostki.
Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów budynków. 
Wymagania ogólne i klasyfikacja. 
Ochrona przeciwpożarowa budynków - Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz 
wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru. 

rona przeciwpożarowa budynków - Metoda badania rozprzestrzeniania płomieni po 
posadzkach podłogowych (Zmiana A1). 
Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania rozprzestrzeniania płomieni po 
posadzkach podłogowych. 
Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia palności materiałów 
budowlanych. 

Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia palności materiałów 
budowlanych (Zmiana Az1) 
Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania odporności ogniowej i skuteczności 
ogniochronnej sufitów podwieszonych. 
Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej systemów uszczelnień 
przejść instalacyjnych. 
Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 

Konstrukcje murowe niezbrojone - Projektowanie i obliczanie
Konstrukcje murowe niezbrojone – Projektowanie i obliczanie (Zmiana 1)
Konstrukcje murowe niezbrojone - Projektowanie i obliczanie (Zmiana Az2)

Konstrukcje stalowe - Konstrukcje z kształtowników i blach profilowanych na zimno 
Projektowanie i wykonanie. 
Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie. 
Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
Roboty kamieniarskie. Elementy kotwiące do osadzania okładziny kamiennej.
Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru -
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Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone, klasy O i 

Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi o zwiększonej odporności na włamanie - 

 
 

piaskowe wyroby budowlane. Metody badań. Badanie odporności 

Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności materiałów 

Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności materiałów 

Pionowe elementy budowlane. Badania odporności na uderzenia. Ciała uderzające i ogólna 

Okucia budowlane. Uchwyty gałkowe drzwiowe z tarczami. Klasa A. 

Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna 
przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. 

Terminologia, symbole literowe i jednostki. 
budynków. Badania odporności ogniowej elementów budynków. 

Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz 

Metoda badania rozprzestrzeniania płomieni po 

Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania rozprzestrzeniania płomieni po 

a przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia palności materiałów 

Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia palności materiałów 

ków. Metoda badania odporności ogniowej i skuteczności 

Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej systemów uszczelnień 

Projektowanie i obliczanie 
Projektowanie i obliczanie (Zmiana 1) 
Projektowanie i obliczanie (Zmiana Az2) 

Konstrukcje z kształtowników i blach profilowanych na zimno - 

Roboty kamieniarskie. Elementy kotwiące do osadzania okładziny kamiennej. 
- Wymagania podstawowe. 
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• PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane. Złącza klinowe. Wymagania i badania.
• PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
• PN-B-10106:1997/Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane 
• PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
• PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewnętrzne.
• PN-B-10221:1998 Stolarka budowlana. Naświetla drewniane wewnętrzne.
• PN-B-11201:1996 Materiały kam
• PN-B-11202:1996 Materiały kamienne. Elementy kamienne 
• PN-B-11203:1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne; płyty do okładzin pionowych zewnętrznych i 

wewnętrz
• PN-B-11206:1996 Materiały kamienne. Elementy kamienne; podokienniki wewnętrzne.
• PN-B-11212:1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne. Płyty z konglomeratów kamiennych.
• PN-B-11215:1998 Materiały kamienne. Metody pomiaru cech geometrycznych i właściwo

wyrobów z kamienia.
• PN-B-12002:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły dziurawki.
• PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.
• PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane.
• PN-B-12051:1996 Wyroby budowlane cer
• PN-B-12061:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły i kształtki elewacyjne.
• PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone.
• PN-B-19401:1996 Płyty gipsowe dźwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne.
• PN-B-19401:1996/Ap1:1999 Płyty 
• PN-B-19403:1999 Spoiwa gipsowe. Pobieranie próbek.
• PN-B-19707:2003 Cement 
• PN-B-23003:1996 Kruszywa mineralne. Łupkoporyt ze zwałów.
• PN-B-23118:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wełny mineralnej.
• PN-B-23118:1997/Ap1:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie 
• PN-B-23119:1997 Welon z włókien szklanych.
• PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfalt
• PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.
• PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.
• PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.
• PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo
• PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.
• PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo
• PN-B-24008:1997 Masa uszczelniająca.
• PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
• PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo
• PN-B-27620:1998 Papa asfalto
• PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej.
• PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.
• PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
• PN-B-30150:1997 Kity bud
• PN-B-30151:1997 Kit tiokolowy.
• PN-B-30152:1997 Kity budowlane kauczukowe i asfaltowo
• PN-B-30154:1997 Taśmy uszczelniające poliuretanowe woskowane.
• PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo
• PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo
• PN-B-79406:1997 Płyty warstwowe gipsowo
• PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.
• PN-B-94090:1996 Okucia budowlane. Kratka wentylacyjna drzwiowa z tworzywa sztucz
• PN-B-94091:1997 Okucia budowlane. Kratka wentylacyjna drzwiowa metalowa.
• PN-B-94109:1997 Okucia budowlane. Listwy osłaniające szyby.
• PN-B-94411:1996 Okucia budowlane. Wymiary części chwytowych klamek.
• PN-B-94416:1994 Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe
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Okna i drzwi drewniane. Złącza klinowe. Wymagania i badania. 
Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

Tynki i zaprawy budowlane - Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 
Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewnętrzne. 
Stolarka budowlana. Naświetla drewniane wewnętrzne. 
Materiały kamienne. Elementy kamienne - podokienniki zewnętrzne.
Materiały kamienne. Elementy kamienne - płyty posadzkowe zewnętrzne i wewnętrzne.
Materiały kamienne. Elementy kamienne; płyty do okładzin pionowych zewnętrznych i 
wewnętrznych. 
Materiały kamienne. Elementy kamienne; podokienniki wewnętrzne.
Materiały kamienne. Elementy kamienne. Płyty z konglomeratów kamiennych.
Materiały kamienne. Metody pomiaru cech geometrycznych i właściwo
wyrobów z kamienia. 
Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły dziurawki. 
Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 
Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły modularne. 
Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły i kształtki elewacyjne. 
Szkło budowlane. Szyby zespolone. 
Płyty gipsowe dźwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne. 

Płyty gipsowe dźwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne. 
Spoiwa gipsowe. Pobieranie próbek. 
Cement - Cement specjalny - Skład, wymagania i kryteria zgodności.
Kruszywa mineralne. Łupkoporyt ze zwałów. 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wełny mineralnej.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Otuliny z wełny mineralnej.
Welon z włókien szklanych. 
Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. 
Asfaltowa emulsja anionowa. 

Asfaltowa emulsja anionowa. 
Asfaltowa emulsja kationowa. 
Masa asfaltowo-aluminiowa. 
Asfaltowa masa zalewowa. 
Masa asfaltowo-kauczukowa. 
Masa uszczelniająca. 
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco.
Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 
Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej. 
Spoiwa gipsowe. Gips budowlany. 
Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i polistyrenowy. 
Kit tiokolowy. 
Kity budowlane kauczukowe i asfaltowo-kauczukowe uszczelniające.
Taśmy uszczelniające poliuretanowe woskowane. 
Płyty gipsowo-kartonowe. 

Płyty gipsowo-kartonowe. 
Płyty warstwowe gipsowo-kartonowe. 
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia. 
Okucia budowlane. Kratka wentylacyjna drzwiowa z tworzywa sztucz
Okucia budowlane. Kratka wentylacyjna drzwiowa metalowa. 
Okucia budowlane. Listwy osłaniające szyby. 
Okucia budowlane. Wymiary części chwytowych klamek. 
Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe. Klasa T. 
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Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. 

Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana Az1). 

podokienniki zewnętrzne. 
płyty posadzkowe zewnętrzne i wewnętrzne. 

Materiały kamienne. Elementy kamienne; płyty do okładzin pionowych zewnętrznych i 

Materiały kamienne. Elementy kamienne; podokienniki wewnętrzne. 
Materiały kamienne. Elementy kamienne. Płyty z konglomeratów kamiennych. 
Materiały kamienne. Metody pomiaru cech geometrycznych i właściwości fizycznych 

 

Skład, wymagania i kryteria zgodności. 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wełny mineralnej. 
Otuliny z wełny mineralnej. 

polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco. 

Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 

kauczukowe uszczelniające. 

Okucia budowlane. Kratka wentylacyjna drzwiowa z tworzywa sztucznego. 
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• PN-B-94417:1994 Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe. Klasa C.
• PN-B-94419:1996 Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe. Klasa B.
• PN-B-94420:1997 Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe WC. Klasa B.
• PN-B-94422:1996 Okucia budowlane. Kwadratowe trzpienie i otwor

tolerancje i pasowania.
• PN-B-94423:1998 Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gałki, uchwyty i tarcze. Tulejki łożyskowe, podkładki 

i nakrętki kołpakowe.
• PN-B-94430:1997 Okucia budowlane. Klamki, gałki, uchwyty i tarcze. 
• PN-B-94461-6:1997 Okucia budowlane. Wkładki bębenkowe profilowe. Wytyczne stosowania.
• PN-EN 87:1994  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 

znakowanie. 
• PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznac
• PN-EN 159:1996  Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>1 0%. Grupa B III.
• PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasią

I. 
• PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 

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

II b. 
• PN-EN 121:1997 Płytki i płyty ceramiczne cią
• PN-EN 186-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A lI a. Cz. 1.
• PN-EN 186-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 
• PN-EN 187-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 1.
• PN-EN 187-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 2.
• PN-EN 188:1998 Płytki i płyty c
• PN-EN 197-1 Cement. 
• PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzymałości.
• PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemic
• PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości.
• PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia.
• PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagani
• PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa 

wzorcowa do badań.
• PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenia czasu wiązania.
• PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu

wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej.
• PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenia absorpcji kapilarnej.
• PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań.
• PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczenia umownej zawartości suchej substancji.
• PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenia zawartości chlorków 

rozpuszczalnych w wodzie.
• PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenia zawartości alkaliów 

w domieszkach.
• PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.
• PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów cem

do spoinowania.
• PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek, Definicje i wymagania tech
• PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odpor

bazie żywic reaktywnych,
• PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporno
• PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzy
• PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: 
• PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkli
• PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. 
• PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieran
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Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe. Klasa C. 
Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe. Klasa B. 
Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe WC. Klasa B. 
Okucia budowlane. Kwadratowe trzpienie i otwory. Wymiary przekrojów poprzecznych, 
tolerancje i pasowania. 
Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gałki, uchwyty i tarcze. Tulejki łożyskowe, podkładki 
i nakrętki kołpakowe. 
Okucia budowlane. Klamki, gałki, uchwyty i tarcze. Zestawy. 
Okucia budowlane. Wkładki bębenkowe profilowe. Wytyczne stosowania.
Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
znakowanie.  
Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa.
Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>1 0%. Grupa B III.
Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodne] E<3%. Grupa B 

Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa B 
 

Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa B 
 

Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa A l.
Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A lI a. Cz. 1.
Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A II
Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 1.
Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 2.
Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III.
Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku.
Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzymałości. 
Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 
Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości.
Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagani
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa 
wzorcowa do badań. 
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenia czasu wiązania.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenia ilości wody 
wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej. 
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenia absorpcji kapilarnej.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w podczerwieni.
Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczenia umownej zawartości suchej substancji.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenia zawartości chlorków 
rozpuszczalnych w wodzie. 
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenia zawartości alkaliów 
w domieszkach. 
Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów cem
do spoinowania. 
Zaprawy do spoinowania płytek, Definicje i wymagania techniczne.
Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności chemicznej zapraw na 
bazie żywic reaktywnych, 
Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na ścieranie.
Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości na zginanie i ściskanie.
Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu. 
Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości wodnej.
Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia.
Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
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y. Wymiary przekrojów poprzecznych, 

Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gałki, uchwyty i tarcze. Tulejki łożyskowe, podkładki 

Okucia budowlane. Wkładki bębenkowe profilowe. Wytyczne stosowania. 
Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 

wg skali Mohsa. 
Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>1 0%. Grupa B III. 

kliwości wodne] E<3%. Grupa B 

wodnej 3%<E<6%. Grupa B 

Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa B 

gnione o niskiej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa A l. 
Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A lI a. Cz. 1. 

3%<E<6%. Grupa A II a. Cz. 2. 
Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 1. 
Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 2. 

Grupa A III. 
Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku. 

Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości. 

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania. 
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa 

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenia czasu wiązania. 
. Metody badań. Oznaczenia ilości wody 

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenia absorpcji kapilarnej. 
Analiza w podczerwieni. 

Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczenia umownej zawartości suchej substancji. 
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenia zawartości chlorków 

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenia zawartości alkaliów 

Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych i zapraw 

niczne. 
ności chemicznej zapraw na 

ści na ścieranie. 
małości na zginanie i ściskanie. 

wości wodnej. 
Terminologia. 
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• PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdza
• PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, 

względ
• PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zgi
• PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderze

współczynn
• PN-EN ISO 10545-6:1 999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne ścieranie płytek 

nieszkliwionych.
• PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ściera

szkliwionych.
• PN-EN ISO 10545-8:1 998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności liniowej.
• PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok 
• PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalno
• PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknię

szkliwionych.
• PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności.
• PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty cerami
• PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamie
• PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu 
• PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2003 r. nr 121, poz. 1138).
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75, poz. 690) z późn. zmianami).
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 poz.4
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Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni.
Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej, gęstości 
względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 
Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej.
Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia metodą pomiaru 
współczynnika odbicia. 
Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne ścieranie płytek 
nieszkliwionych. 
Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie powierzchni płytek 
szkliwionych. 
Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności liniowej.
Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny.

10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej. 
11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia włoskowate płytek 

szkliwionych. 
12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności. 
13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej. 
14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie. 
15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu.
16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw. 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2003 r. nr 121, poz. 1138).

dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75, poz. 690) z późn. zmianami). 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 poz.414). 
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nie jakości powierzchni. 
porowatości otwartej, gęstości 

nanie i siły łamiącej. 
nia metodą pomiaru 

Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne ścieranie płytek 

nie powierzchni płytek 

Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności liniowej. 
termiczny. 

cia włoskowate płytek 

 
i kadmu. 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2003 r. nr 121, poz. 1138). 

dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA
1 CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Nazwa zamówienia. 
1.2 Opis ogólny obiektu. 
1.3 Przedmiot i zakres robót.
1.4 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe.
1.5 Określenia podstawowe.
1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót.
1.6.1 Przekazanie terenu budowy.
1.6.2 Działania związane z organizacja prac przed rozpoczęciem r
1.6.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 

robót. 
1.6.4 Zabezpieczenie terenu budowy.
1.6.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
1.6.6 Ochrona przeciwpożarowa.
1.6.7 Ochrona własności public
1.6.8 Ograniczenia obciążeń osi pojazdów.
1.6.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy.
1.6.10 Prace prowadzone na wysokości.
1.6.11 Pierwsza pomoc. 
1.6.12 Plan bezpieczeństwa.
1.6.13 Ochrona i utrzymanie robót.
1.6.14 Zajecie pasa drogowego i or
1.6.15 Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
1.7 Grupy klasy i kategorie robót.
1.7.1 Grupy robót. 
1.7.2 Klasy robót. 
1.7.3 Kategorie robót. 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
2.2 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego.
2.3 Materiały potrzebne do realizacji zamówienia.
2.4 Rodzaje materiałów. 
2.4.1 Piasek. 
2.4.2 Folia. 
2.4.3 Kable i przewody 
2.4.4 Osprzęt instalacyjny do kabli i
2.4.5 Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt.
2.4.6 Sprzęt instalacyjny. 
2.4.7 Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach podtynkowych, 

natynkowych i natynkowo
2.4.8 Sprzęt oświetleniowy.
2.4.9 Uziomy. 
2.4.10 Wewnętrzny osprzęt ochronny.
2.4.11 Obudowy rozdzielnic. 
2.4.12 Wyposażenie wewnętrzne rozdzielnic.
2.4.13 Elementy mocujące rozdzielnice.
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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

 
Przedmiot i zakres robót. 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe. 
Określenia podstawowe. 
Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Przekazanie terenu budowy. 
Działania związane z organizacja prac przed rozpoczęciem robót. 
Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 

Zabezpieczenie terenu budowy. 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Ochrona przeciwpożarowa. 
Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Ograniczenia obciążeń osi pojazdów. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Prace prowadzone na wysokości. 

Plan bezpieczeństwa. 
Ochrona i utrzymanie robót. 
Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajęciu pasa drogowego.
Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Grupy klasy i kategorie robót. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

wymagania dotyczące materiałów. 
Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego. 
Materiały potrzebne do realizacji zamówienia. 

 

Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów. 
Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt. 

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

y. 

Wewnętrzny osprzęt ochronny. 
 

Wyposażenie wewnętrzne rozdzielnic. 
Elementy mocujące rozdzielnice. 
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Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 

ganizacja ruchu przy zajęciu pasa drogowego. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach podtynkowych, 
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2.5 Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych.
2.6 Warunki przechowywania m

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

5 WYKONANIE ROBÓT

5.1 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
5.1.1 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne.
5.1.1.1.1 Roboty rozbiórkowe i demont
5.1.1.1.2 Zasady wykonania badań i pomiarów instalacji elektrycznej.
5.2.1.2 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych.
5.2.1.2.1 Przygotowanie podłoża dla przewodów instalacji elektrycznych. 
5.2.1.2.2 Układanie kabli. 
5.2.1.2.3 Montaż końcówek kablowych.
5.2.1.2.4 Układanie przewodów instalacji elektrycznych.
5.2.1.2.5 Podłączanie odbiorników.
5.2.1.2.6 Zasady instalowania osprzętu instalacyjnego.
5.2.1.2.7 Montaż sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii e
5.2.1.2.8 Montaż opraw oświetleniowych.
5.2.1.3 45315000-8 Instalowanie u

w budynkach. 
5.2.1.3.1 Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych.
5.2.1.3.2 Montaż rozdzielnic elektrycznych.

6 KONTROLA JAKOŚCI, ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

6.1 Program zapewnienia jakoś
6.2 Certyfikaty i deklaracje.
6.3 Dokumenty budowy. 
6.3.1 Dziennik budowy. 
6.3.2 Książka obmiarów. 
6.3.3 Dokumenty laboratoryjne.
6.3.4 Pozostałe dokumenty budowy.
6.3.5 Przechowywanie dokumentów budowy.
6.4 Zasady kontroli jakości robót.
6.5 Pobieranie próbek. 
6.6 Badania i pomiary. 
6.7 Raporty z badań. 
6.8 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.
6.9 Badania przed przystąpieniem do robót.
6.10 Badania w czasie wykonywania robót.
6.10.1 Kable i osprzęt kablowy.
6.10.2 Trasy przewodowe. 
6.10.3 Układanie rur i przewodów.
6.10.4 Układanie kabli. 
6.10.5 Sprawdzenie ciągłości żył roboczych.
6.10.6 Pomiar rezystancji izolacji.
6.10.7 Próba napięciowa izola
6.11 Badania po wykonaniu robót
6.11.1 Linia kablowa. 
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Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych. 
Warunki przechowywania materiałów do montażu. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

WYKONANIE ROBÓT 

0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych. 
3 Roboty instalacyjne elektryczne. 

Roboty rozbiórkowe i demontażowe. 
Zasady wykonania badań i pomiarów instalacji elektrycznej. 

0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych.
Przygotowanie podłoża dla przewodów instalacji elektrycznych.  

Montaż końcówek kablowych. 
Układanie przewodów instalacji elektrycznych. 
Podłączanie odbiorników. 
Zasady instalowania osprzętu instalacyjnego. 
Montaż sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej.
Montaż opraw oświetleniowych. 

8 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego 

Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych. 
Montaż rozdzielnic elektrycznych. 

KONTROLA JAKOŚCI, ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

Program zapewnienia jakości. 
Certyfikaty i deklaracje. 

Dokumenty laboratoryjne. 
Pozostałe dokumenty budowy. 
Przechowywanie dokumentów budowy. 
Zasady kontroli jakości robót. 

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 
Badania przed przystąpieniem do robót. 
Badania w czasie wykonywania robót. 
Kable i osprzęt kablowy. 

Układanie rur i przewodów. 

Sprawdzenie ciągłości żył roboczych. 
Pomiar rezystancji izolacji. 
Próba napięciowa izolacji. 
Badania po wykonaniu robót 
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0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych. 

lektrycznej. 

rządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego 
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6.11.2 Instalacje elektryczne.
6.11.2.1 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym.
6.11.2.2 Ochrona przed pożarem i skutkami cieplnymi.
6.11.2.3 Dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz dobór i nastawienie 

urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych.
6.11.2.4 Umieszczenie odpowiednich urządzeń odłączających i łączący
6.11.2.5 Dobór urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych.
6.11.2.6 Oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych oraz ochronno
6.11.2.7 Umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji ora

oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp.
6.11.2.8 Połączenie przewodów.
6.11.3 Instalacje piorunochronne i uziemień.
6.11.4 Instalacje przeciwporażeniowe.
6.11.5 Rozdzielnice elektryczne.
6.11.6 Pomiar natężenia oświetlenia.
6.11.12 Kontrola końcowa systemów.
6.11.11.1 Kontrola napięć. 
6.11.11.2 Kontrola funkcjonalności systemu.
6.13 Kontrola jakości. 

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru ro
7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów.
7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1 Rodzaje odbiorów robót.
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
8.3 Odbiór częściowy. 
8.4 Odbiór ostateczny (końcowy).
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót.
8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe).
8.5 Odbiór pogwarancyjny.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Ustalenia ogólne. 

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Elementy dokumentacji projektowej.
10.2 Normy. 
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Instalacje przeciwporażeniowe. 
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Kontrola końcowa systemów. 

Kontrola funkcjonalności systemu. 
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Ogólne zasady obmiaru robót. 
Zasady określania ilości robót i materiałów. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Rodzaje odbiorów robót. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

(końcowy). 
Zasady odbioru ostatecznego robót. 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe). 
Odbiór pogwarancyjny. 

PODSTAWA PŁATNOŚCI 

DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Elementy dokumentacji projektowej. 
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Dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz dobór i nastawienie 

Dobór urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. 
neutralnych. 
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1 CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Nazwa zamówienia. 

Remont i modernizacja Ośrodka Wsparcia dla Seniorów Nr 1 przy al. Zjednoczenia 13 w Warszawie.
 
1.2 Opis ogólny obiektu. 

 
Budynek mieszkalny wielorodzinny z lokala
kompleksu trzech połączonych bloków (aleja Zjednoczenia 13, 15, 17) o architekturze socrealistycznej zlokalizowanych 
pomiędzy aleją Zjednoczenia, ul. Schroegera i ul. Lipińską. Bu
użytkowymi usytuowanymi na parterze z wejściami od ul. Schroegera (elewacja południowa) i  ul. Lipińskiej (elewacja 
zachodnia). Wejścia do klatek schodowych prowadzących do lokali mieszkalnych oraz wejśc
użytkowych usytuowane są na elewacji północnej. Wzdłuż elewacji południowej, zachodniej i północnej znajdują się chodniki. 
Od strony północnej budynku znajduje się ulica wewnętrzna z wjazdem od ul. Lipińskiej.

 
Obecnie Ośrodek Wsparcia dla Seniorów zajmuje dwa odrębne lokale („A” i „B”) użytkowe zlokalizowane w południowo
zachodnim narożniku budynku. 

 
Lokal użytkowy „A” o powierzchni netto 54,25 m
schody i podjazd dla niepełnosprawnych. W lokalu mieszczą się dwa pokoje biurowe, sala zajęć dla seniorów oraz sanitariat.

 
Lokal użytkowy „B” o powierzchni netto 67,3 m
prowadzą schody. W lokalu mieści się kuchnia z zapleczem, stołówka, pokój socjalny oraz schowek i sanitariat.
 
Lokal użytkowy „C” o powierzchni netto 78,91 m
wejście na zaplecze usytuowane na elewacji północnej b
okresie lokal użytkowany był jako sklep z odzieżą. Na parterze lokalu mieści się sala sprzedaży, pokój socjalny i sanitariat.
piwnicy znajduje się magazyn. Komunikację pomiędzy kondygnacjam
wprost wejścia od zaplecza. 
 
Elementy konstrukcji i wykończenia lokali
� Konstrukcja budynku tradycyjna. 
� Ściany zewnętrzne  z cegły ceramicznej pełnej.
� Ścianki działowe z cegły ceramicznej gr. 6,5 cm i 12 
� Przedsionek w lokalu „A” – konstrukcja drewniana obłożona sklejką z naświetlami jednoszynowymi.
� Komunikację piwnic z parterem zapewnia 1 żelbetowa klatka schodowa.
� Tynki cementowo-wapienne na ścianach pomieszczeń „mokrych” glazura.

wysokości 258 cm płytami gipsowo-kartonowymi oraz tapetą..
� Stolarka okienna: 
- Lokal „A”  i „B”- z PVC nad drzwiami zewnętrznymi drewniana zespolona.
- Lokal „C” - na parterze drewniana zespolona w piwnicy PVC.
� Naświetla drewniane jednoszynowe, okienko podawcze drewniane.
� Drzwi zewnętrzne: 
- Lokal „A” - stalowe jednoskrzydłowe
- Lokal „B” - stalowe jednoskrzydłowe
- Lokal „C” - wejście główne – drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe, wejście od zaplecza drewniane obite blachą.
� Drzwi wewnętrzne płytowe. 
� Parapety i półki nadgrzejnikowe lastrykowe.
� Obróbki podokienne - lokal „A” i „B” z blachy stalowej powlekanej, lokal „C” z blachy stalowej ocynkowanej.
� Kraty:  
- Okienne - nad drzwiami i na elewacji północnej stalowe nieotwierane, w witrynach stalowe zwij

zabudowanym w ścianie. Kaseta kraty nad oknem w obudowie drewnianej.
- Drzwiowe - przy wejściach głównych do lokali stalowe zwijane z mechanizmem zabudowanym w ścianie.

drzwiami w obudowie drewnianej. 
� Posadzki - wykładzina PCV, wykładzina dywanowa, terakota, gres, lastryko (zgodnie z danymi podanymi na rysunkach). W 

pomieszczeniu nr 3a i 5a wykładzina dywanowa ułożona na posadzce z deszczułek drewnianych.
� Schody - lastryko. 
� Narożniki drewniane w lokalu „B” 
� Malowanie tynków ścian i sufitów – farba emulsyjna, farba olejna (pomieszczenie 3c do wysokości 160cm).

TOOR Usługi w budownictwie 
495 Warszawa ul. Wojciechowskiego 36 m 23B 

Remont i modernizacja Ośrodka Wsparcia dla Seniorów Nr 1 przy al. Zjednoczenia 13 w Warszawie.

z lokalami użytkowymi wybudowany technologii tradycyjnej w 1954 roku stanowi jeden z 
kompleksu trzech połączonych bloków (aleja Zjednoczenia 13, 15, 17) o architekturze socrealistycznej zlokalizowanych 
pomiędzy aleją Zjednoczenia, ul. Schroegera i ul. Lipińską. Budynek trzypiętrowy podpiwniczony z pięcioma lokalami 
użytkowymi usytuowanymi na parterze z wejściami od ul. Schroegera (elewacja południowa) i  ul. Lipińskiej (elewacja 
zachodnia). Wejścia do klatek schodowych prowadzących do lokali mieszkalnych oraz wejścia na zaplecza dwóch lokali 
użytkowych usytuowane są na elewacji północnej. Wzdłuż elewacji południowej, zachodniej i północnej znajdują się chodniki. 
Od strony północnej budynku znajduje się ulica wewnętrzna z wjazdem od ul. Lipińskiej. 

sparcia dla Seniorów zajmuje dwa odrębne lokale („A” i „B”) użytkowe zlokalizowane w południowo

Lokal użytkowy „A” o powierzchni netto 54,25 m2 posiada wejście od ul. Lipińskiej (elewacja zachodnia) do którego prowadzą 
i podjazd dla niepełnosprawnych. W lokalu mieszczą się dwa pokoje biurowe, sala zajęć dla seniorów oraz sanitariat.

Lokal użytkowy „B” o powierzchni netto 67,3 m2 posiada wejście od ul. Schroegera (elewacja południowa) do którego 
mieści się kuchnia z zapleczem, stołówka, pokój socjalny oraz schowek i sanitariat.

Lokal użytkowy „C” o powierzchni netto 78,91 m2 posiada wejście główne od ul. Schroegera (elewacja południowa) oraz 
wejście na zaplecze usytuowane na elewacji północnej budynku. Przy wejściach do lokalu znajdują się schody. W ostatnim 
okresie lokal użytkowany był jako sklep z odzieżą. Na parterze lokalu mieści się sala sprzedaży, pokój socjalny i sanitariat.
piwnicy znajduje się magazyn. Komunikację pomiędzy kondygnacjami lokalu umożliwiają żelbetowe schody usytuowane na 

lokali: 

Ściany zewnętrzne  z cegły ceramicznej pełnej. 
z cegły ceramicznej gr. 6,5 cm i 12 cm. 

konstrukcja drewniana obłożona sklejką z naświetlami jednoszynowymi.
Komunikację piwnic z parterem zapewnia 1 żelbetowa klatka schodowa. 

wapienne na ścianach pomieszczeń „mokrych” glazura. Duże fragmenty ścian
kartonowymi oraz tapetą.. 

z PVC nad drzwiami zewnętrznymi drewniana zespolona. 
na parterze drewniana zespolona w piwnicy PVC. 

oszynowe, okienko podawcze drewniane. 

stalowe jednoskrzydłowe 
stalowe jednoskrzydłowe 

drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe, wejście od zaplecza drewniane obite blachą.

Parapety i półki nadgrzejnikowe lastrykowe. 
lokal „A” i „B” z blachy stalowej powlekanej, lokal „C” z blachy stalowej ocynkowanej.

nad drzwiami i na elewacji północnej stalowe nieotwierane, w witrynach stalowe zwijane z mechanizmem 
zabudowanym w ścianie. Kaseta kraty nad oknem w obudowie drewnianej. 

przy wejściach głównych do lokali stalowe zwijane z mechanizmem zabudowanym w ścianie.

PCV, wykładzina dywanowa, terakota, gres, lastryko (zgodnie z danymi podanymi na rysunkach). W 
pomieszczeniu nr 3a i 5a wykładzina dywanowa ułożona na posadzce z deszczułek drewnianych.

farba emulsyjna, farba olejna (pomieszczenie 3c do wysokości 160cm).
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Remont i modernizacja Ośrodka Wsparcia dla Seniorów Nr 1 przy al. Zjednoczenia 13 w Warszawie. 

mi użytkowymi wybudowany technologii tradycyjnej w 1954 roku stanowi jeden z 
kompleksu trzech połączonych bloków (aleja Zjednoczenia 13, 15, 17) o architekturze socrealistycznej zlokalizowanych 

dynek trzypiętrowy podpiwniczony z pięcioma lokalami 
użytkowymi usytuowanymi na parterze z wejściami od ul. Schroegera (elewacja południowa) i  ul. Lipińskiej (elewacja 

ia na zaplecza dwóch lokali 
użytkowych usytuowane są na elewacji północnej. Wzdłuż elewacji południowej, zachodniej i północnej znajdują się chodniki. 

sparcia dla Seniorów zajmuje dwa odrębne lokale („A” i „B”) użytkowe zlokalizowane w południowo-

posiada wejście od ul. Lipińskiej (elewacja zachodnia) do którego prowadzą 
i podjazd dla niepełnosprawnych. W lokalu mieszczą się dwa pokoje biurowe, sala zajęć dla seniorów oraz sanitariat. 

posiada wejście od ul. Schroegera (elewacja południowa) do którego 
mieści się kuchnia z zapleczem, stołówka, pokój socjalny oraz schowek i sanitariat. 

posiada wejście główne od ul. Schroegera (elewacja południowa) oraz 
udynku. Przy wejściach do lokalu znajdują się schody. W ostatnim 

okresie lokal użytkowany był jako sklep z odzieżą. Na parterze lokalu mieści się sala sprzedaży, pokój socjalny i sanitariat. W 
i lokalu umożliwiają żelbetowe schody usytuowane na 

konstrukcja drewniana obłożona sklejką z naświetlami jednoszynowymi. 

Duże fragmenty ścian lokalu „C” wyklejone do 

drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe, wejście od zaplecza drewniane obite blachą. 

lokal „A” i „B” z blachy stalowej powlekanej, lokal „C” z blachy stalowej ocynkowanej. 

ane z mechanizmem 

przy wejściach głównych do lokali stalowe zwijane z mechanizmem zabudowanym w ścianie. Kaseta kraty nad 

PCV, wykładzina dywanowa, terakota, gres, lastryko (zgodnie z danymi podanymi na rysunkach). W 
pomieszczeniu nr 3a i 5a wykładzina dywanowa ułożona na posadzce z deszczułek drewnianych. 

farba emulsyjna, farba olejna (pomieszczenie 3c do wysokości 160cm). 
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� Pochylnia dla niepełnosprawnych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, murek żelbetowy pokryty tynkiem 
mozaikowym. 

� Schody zewnętrzne – lastryko. 
� Balustrady, pochwyty: 
- Schody zewnętrzne – stal kwasoodporna.
- Pochylnia dla niepełnosprawnych – 
- Schody wewnętrzne – balustrada stalowa, pochwyt drewniany.
� Daszek nad drzwiami lokalu „A” – aluminiowy systemowy z wypełnieniem z poliwęglanu komorowego.
� Chodnik przy budynku – płyty betonowe 50x50cm.
 
Wyposażenie lokali w instalacje i urządzenia obejmuje:
• Instalacje elektryczne: 
- oświetlenia ogólnego, 
- gniazd wtykowych, 
- telefoniczna, 
- sygnalizacji włamania. 
• Instalacje sanitarne: 
- wodociągowa (z.w. i c.w.), 
- kanalizacyjna, 
- centralnego ogrzewania, 
- klimatyzacja w stołówce (pomieszczenie nr 4b).

 
Zestawienie pomieszczeń: 
 

LOKAL A – UŻYTKOWANY PRZEZ OWdS nr 1

Numer Nazwa 

1a Przedsionek 

2a Hol 

3a Sala zajęć 

4a Pokój biurowy 

5a Pokój biurowy 

6a Sanitariat 

Razem 

 

LOKAL B – UŻYTKOWANY PRZEZ OWdS nr 1

Numer Nazwa 

1b Przedsionek 

2b Hol/Szatnia 

3b Pokój socjalny 

4b Stołówka 

5b Schowek 

6b Sanitariat 

7b Zmywalnia 

8b Komunikacja 

9b Kuchnia/Wydawalnia

Razem 

 

LOKAL C - HANDLOWO-USŁUGOWY

Numer Nazwa 

TOOR Usługi w budownictwie 
495 Warszawa ul. Wojciechowskiego 36 m 23B 

Pochylnia dla niepełnosprawnych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, murek żelbetowy pokryty tynkiem 

stal kwasoodporna. 
 stal kwasoodporna. 

balustrada stalowa, pochwyt drewniany. 
aluminiowy systemowy z wypełnieniem z poliwęglanu komorowego.

płyty betonowe 50x50cm. 

w instalacje i urządzenia obejmuje: 

klimatyzacja w stołówce (pomieszczenie nr 4b). 

UŻYTKOWANY PRZEZ OWdS nr 1 

Pow. netto Wysokość Posadzka Ściany

2,09 m2 256 Wykładzina PCV Panele

18,56 m2 375 Wykładzina PCV Tynk

14,65 m2 375 
Wykładzina 
dywanowa 

Tynk

8,73 m2 375 
Wykładzina 
dywanowa 

Tynk

7,34 m2 375 
Wykładzina 
dywanowa 

Tynk

2,88 m2 374 Terakota Tynk/Glazura

54,25 m2  

UŻYTKOWANY PRZEZ OWdS nr 1 

Pow. netto Wysokość Posadzka Ściany

0,99 m2 375 Wykładzina PCV Tynk

18,17 m2 375 Wykładzina PCV Tynk

6,20 m2 375 Wykładzina PCV Tynk

20,84 m2 375 Wykładzina PCV Tynk

1,65 m2 375 Terakota Tynk/Glazura

5,04 m2 378 Terakota Tynk/Glazura

4,47 m2 375 Terakota Tynk/Glazura

2,87 m2 375 Terakota Tynk/Glazura

Kuchnia/Wydawalnia 7,07 m2 375 Terakota Tynk/Glazura

67,30 m2  

USŁUGOWY 

Pow. netto Wysokość Posadzka Ściany
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Pochylnia dla niepełnosprawnych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, murek żelbetowy pokryty tynkiem 

aluminiowy systemowy z wypełnieniem z poliwęglanu komorowego. 

Ściany Sufit 

Panele Drewniany 

Tynk Tynk 

Tynk Tynk 

Tynk Tynk 

Tynk Tynk 

Tynk/Glazura Tynk 

Ściany Sufit 

Tynk Tynk 

Tynk Tynk 

Tynk Tynk 

Tynk Tynk 

Tynk/Glazura Tynk 

Tynk/Glazura Tynk 

Tynk/Glazura Tynk 

Tynk/Glazura Tynk 

Tynk/Glazura Tynk 

Ściany Sufit 
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1c Sala sprzedaży 

2c Komunikacja 

3c Sanitariat 

4c Pokój socjalny 

5c Komunikacja 

01c Magazyn 

Razem 

 
Dane techniczne budynku: 
- ilość kondygnacji nadziemnych 
- ilość kondygnacji podziemnych 
- wysokość budynku 
- powierzchnia zabudowy  
- powierzchnia działki: 
 
Ośrodek Wsparcia dla Seniorów Nr 1 
� Powierzchnia netto  ≈
- Lokal A parter   ≈
- Lokal B parter   ≈
- Lokal C parter   ≈
- Lokal C piwnica  ≈
� Powierzchnia użytkowa  ≈  
- Lokal A parter   ≈
- Lokal B parter   ≈
- Lokal C parter   ≈
- Lokal C piwnica  ≈
� Powierzchnia ruchu  ≈  
- Lokal A parter   ≈
- Lokal B parter   ≈
- Lokal C parter   ≈
- Lokal C piwnica  ≈
� Kubatura   ≈
- Lokal A parter   ≈
- Lokal B parter   ≈
- Lokal C parter   ≈
- Lokal C piwnica  ≈
� Wysokość pomieszczeń: 
- piwnica   ≈
- parter   ≈
 
1.3 Przedmiot i zakres robót.

Przedmiot opracowania dotyczy wykonania remontu 
13 w Warszawie w branży elektrycznej. 
 
Etap 1: 
� Wykonanie instalacji WLZ-tów zasilając
� Montaż tablic elektrycznych RN1,RN2,RN3
� Wykonanie instalacji wyłączenia ppoż.
� Wykonanie instalacji obwodów oświetleniowych i gniazd wtykowych
� Wykonanie instalacji oświetlenia  podstawowego i awaryjnego 
� Wykonanie instalacji siłowej. 
� Wykonanie instalacji sygnalizacji przy
 

TOOR Usługi w budownictwie 
495 Warszawa ul. Wojciechowskiego 36 m 23B 

37,56 m2 374 Gres 
Tynk
Płyta

2,72 m2 377 Gres 
Tynk
Płyta g

1,52 m2 377 Gres Tynk/Glazura

6,64 m2 376 Gres 
Tynk
Płyta g

12,00 m2 377 Lastryko/Gres 
Tynk
Płyta g

18,47 m2 232 
Wykładzina 
dywanowa 

Tynk
Płyta g

78,91 m2  

- 4 
- 1 
≈ 14,80 m. 
≈ 977 m2 
≈ 977 m2 

≈ 200,46 m2 w tym: 
≈ 54,25 m2 
≈ 67,30 m2 
≈ 60,44 m2 
≈ 18,47 m2 
≈   142,65 m2 w tym: 
≈ 33,60 m2 
≈ 45,27 m2 
≈ 45,72 m2 
≈ 18,06 m2 
≈   57,81 m2 w tym: 
≈ 20,65 m2 
≈ 22,03 m2 
≈ 14,72 m2 
≈ 0,41 m2 
≈ 723,02 m3 w tym: 
≈ 200,97 m3 
≈ 252,49 m3 
≈ 226,71 m3 
≈ 42,85 m3 

≈ 232 cm 
≈ 374 - 378 cm 

Przedmiot i zakres robót. 

wykonania remontu i modernizacji Ośrodka Wsparcia dla Seniorów Nr 1 przy al. Zjednoczenia 
 

zasilających nowoprojektowane rozdzielnice elektryczne RN1,RN2,RN3
1,RN2,RN3 

wyłączenia ppoż. 
oświetleniowych i gniazd wtykowych. 

podstawowego i awaryjnego wewnętrznego oraz zewnętrznego

sygnalizacji przyzywowej w toalecie niepełnosprawnych. 
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Tynk 
Płyta g-k 

Tynk 

Tynk 
Płyta g-k 

Tynk 

Tynk/Glazura Tynk 

Tynk 
Płyta g-k 

Tynk 

Tynk 
Płyta g-k 

Tynk 

Tynk 
Płyta g-k 

Tynk 

i modernizacji Ośrodka Wsparcia dla Seniorów Nr 1 przy al. Zjednoczenia 

RN1,RN2,RN3 

oraz zewnętrznego budynku. 
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Etap 2: 
� Wykonanie instalacji domofonowej. 
� Wykonanie instalacji LAN i telefonicznej.
 
Zestawienie pomieszczeń części budynku objętej opracowaniem po 
Piwnica : 

- Klatka schodowa   
- Komunikacja   
- Sanitariat personelu  
- Szatnia personelu   
- Magazyn    

    Razem
 
Parter : 

- Przedsionek   
- Hol    
- Sala komputerowa   
- Szatnia    
- Pokój kierownika placówki  
- Komunikacja   
- Sala wielofunkcyjna  
- Pom. porządkowe   
- Szatnia / Sala ogólna  
- Psycholog / Pom. odpoczynku
- Toaleta dla kobiet   
- Toaleta dla mężczyzn  
- Toaleta dla niepełnosprawnych
- Stołówka    
- Komunikacja   
- Zmywalnia   
- Wydawalnia cateringu / Kuchnia
- Przedsionek   
- Klatka schodowa   

    Razem
 
1.4 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe.

Podczas wykonania robót wystąpią następujące roboty towarzyszące i tymczasowe:

- Zapoznanie się z dokumentacją techniczną.
- Przygotowanie stanowiska roboczego.
- Utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego.
- Transport technologiczny sprzętu, materiałów, wyrobów i narzędzi ze

wbudowania. 
- Dokonanie kontroli stanu jakości materiałów.
- Układanie, segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów nowych lub rozebranych, na placu budowy lub w 

magazynie przyobiektowym. 
- Przemieszczanie sprzętu w obrębie stanowiska roboczego.
- Montaż, demontaż i przestawianie rusztowań dla prac wykonywanych na wysokości do 4 m.
- Wykonywanie nie wymienionych w wyszczególnieniach robót i czynności pomocniczych.
- Obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi.
- Usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót a zawinionych 

bezpośrednio przez wykonawców.
- Oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów.
- Wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach rob

ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia.
- Udział w prowadzeniu obmiaru i odbioru robót.
- Zabezpieczenie terenu budowy. 
- Posegregowanie i przygotowanie materiałów z demontażu do wywiezienia, lub przekazanie materiałów

do wykorzystania Inwestorowi. 
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Wykonanie instalacji LAN i telefonicznej. 

części budynku objętej opracowaniem po remoncie i modernizacji.

  ≈ 1,72 m2, 
  ≈ 1,91 m2, 
  ≈ 2,42 m2, 
  ≈ 6,76 m2,  
  ≈ 4,88 m2,  
Razem  ≈ 17,69 m2 

  ≈ 2,41 m2, 
  ≈ 19,98 m2, 
  ≈ 13,79 m2, 
  ≈ 7,87 m2, 
  ≈ 7,43 m2, 
  ≈ 5,79 m2, 
  ≈ 25,51 m2, 
  ≈ 0,75 m2, 
  ≈ 21,3 m2, 

odpoczynku  ≈ 7,51 m2, 
  ≈ 2,79 m2, 
  ≈ 5,18 m2, 

niepełnosprawnych  ≈ 4,47 m2, 
  ≈ 37,56 m2, 
  ≈ 4,92 m2, 
  ≈ 3,95 m2, 

Kuchnia  ≈ 6,71 m2, 
  ≈ 2,90 m2, 
  ≈ 4,44 m2,  
Razem  ≈ 185,26 m2 

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe. 

wystąpią następujące roboty towarzyszące i tymczasowe: 

Zapoznanie się z dokumentacją techniczną. 
Przygotowanie stanowiska roboczego. 
Utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego. 
Transport technologiczny sprzętu, materiałów, wyrobów i narzędzi ze składowiska przyobiektowego do miejsca 

Dokonanie kontroli stanu jakości materiałów. 
Układanie, segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów nowych lub rozebranych, na placu budowy lub w 

ębie stanowiska roboczego. 
Montaż, demontaż i przestawianie rusztowań dla prac wykonywanych na wysokości do 4 m.
Wykonywanie nie wymienionych w wyszczególnieniach robót i czynności pomocniczych. 
Obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi. 

anie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót a zawinionych 
bezpośrednio przez wykonawców. 
Oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów. 
Wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znaków informacyjno
ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia. 
Udział w prowadzeniu obmiaru i odbioru robót. 

 
Posegregowanie i przygotowanie materiałów z demontażu do wywiezienia, lub przekazanie materiałów
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remoncie i modernizacji. 

składowiska przyobiektowego do miejsca 

Układanie, segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów nowych lub rozebranych, na placu budowy lub w 

Montaż, demontaż i przestawianie rusztowań dla prac wykonywanych na wysokości do 4 m. 

anie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót a zawinionych 

oczych oraz wywieszenie znaków informacyjno-

Posegregowanie i przygotowanie materiałów z demontażu do wywiezienia, lub przekazanie materiałów nadających się 
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1.5 Określenia podstawowe. 

Ilekroć w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót jest mowa o:
 
Obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:

a. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b. budowlę stanowiącą całość techniczno
c. obiekt małej architektury. 

 
Budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 
pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
 
Budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, 
nadbudowę obiektu budowlanego. 
 
Robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace poleg
lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
 
Remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiącego bieżącej konse
 
Terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
 
Pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na r
budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.
 
Dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściow
operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu 
 
Dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokum
toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
 
Dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 
wykonywania robót. 
 
Rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć 
stronami, służącą do wpisywania przez
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
 
Przedmiarze robót – należy przez to rozumieć zestawienie przew
kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
 
Laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykona
badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia niezbędnych badań i prób związanych z 
oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
 
Odpowiedniej zgodności – należy przez 
granice tolerancji nie zostały określone 
budowlanych. 
 
Deklaracja zgodności - oświadczenie producen
odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną, a w przypadku braku takiej z 
Polską Normą wyrobu, mniemającą statusu normy wycofanej lub 
 
Aprobata techniczna - dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego obszaru zastosowania. Zawiera 
ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyro
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Ilekroć w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót jest mowa o: 

należy przez to rozumieć: 
budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

ę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 
oraz posiada fundamenty i dach. 

należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, 

należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie 

należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiącego bieżącej konserwacji. 

należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na r
budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

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 służące do realizacji obiektu, 
operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.

należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
y dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 

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

należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej 
kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykona
badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia niezbędnych badań i prób związanych z 
oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli 
granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela stwierdzające, na jego wyłączną 
odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną, a w przypadku braku takiej z 
Polską Normą wyrobu, mniemającą statusu normy wycofanej lub aprobatą techniczną. 

dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego obszaru zastosowania. Zawiera 
ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań.
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należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 

należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, 

ające na przebudowie, montażu, remoncie 

należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 

należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie 

należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
ych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące do realizacji obiektu, 

także dziennik montażu. 

entację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
y dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 

akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi 
Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 

dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

idzianych do wykonania robót według technologicznej 
kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium 
badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia niezbędnych badań i prób związanych z 

to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli 
z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

ciela stwierdzające, na jego wyłączną 
odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną, a w przypadku braku takiej z 

dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego obszaru zastosowania. Zawiera 
bu oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań. 
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Certyfikat zgodności - dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą (certyfiku
kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, nor
badanego materiału lub wyrobu. 
 
Kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania 
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzone roboty budowlane.
 
Polecenie Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z wykonywaniem robót 
budowlanych. 
 
Ustaleniach technicznych – należy przez to ro
specyfikacjach technicznych. 
 
Klasa ochronności - umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na jego cechy budowy, 
przy bezpośrednim dotyku. 
 
Klasa ochronności - umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na jego cechy budowy, 
przy bezpośrednim dotyku. 
 
Stopień ochrony IP - określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed doty
elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia 
odpowiednia obudowa. 
 
Część czynna - przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej lub urządzenia, który w 
warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być pod napięciem a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego 
(przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną).
 
Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa
napięcia w warunkach zakłóceniowych. 
 
Połączenia wyrównawcze - elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub obcych w celu wyrównania 
potencjału.  
 
Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośred
za pomocą chronionego przed przeleżeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych przewodów 
elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, przewody ochronne oraz wszel
urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sy
zasilania w energię (zabezpieczeniem). 
 
Urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne.
 
Wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do 
obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 
całość użytkową. 
 
Materiałach – należy przez to rozumieć 
niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
 
Urządzenia elektryczne - wszelkie urządzenia i 
przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej.
 
Odbiorniki energii elektrycznej - urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elek
(światło, ciepło, energię mechaniczną itp.).
 
Rozdzielnica elektryczna (tablica) - zespół aparatury odpowiednio dobranej i połą
do zasilania, zabezpieczania urządzeń elektrycz
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dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą (certyfikującą), stwierdzający zgodność z 
kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczną dla 

osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania 
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzone roboty budowlane.

należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z wykonywaniem robót 

należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 

umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na jego cechy budowy, 

owne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na jego cechy budowy, 

EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementów instalacji 
zedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia 

przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej lub urządzenia, który w 
cy instalacji elektrycznej może być pod napięciem a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego 

(przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną). 

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa – ochrona części przewodzących dostępnych w wypadku pojawienia się na nich
 

elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub obcych w celu wyrównania 

zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem energii elektrycznej 
za pomocą chronionego przed przeleżeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych przewodów 
elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, przewody ochronne oraz wszel

zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, związane z danym punktem 
 

należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne.

należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
ainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do 

obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 

należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby 
niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną zaakceptowane przez 

wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania, 
przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej. 

urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inną formę en
(światło, ciepło, energię mechaniczną itp.). 

zespół aparatury odpowiednio dobranej i połączonej w bloki funkcjonalne (pola), służący 
do zasilania, zabezpieczania urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń, realizacji wyznaczonych zadań 
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jącą), stwierdzający zgodność z 
mami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczną dla 

osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania 
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzone roboty budowlane. 

należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z wykonywaniem robót 

zumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 

umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na jego cechy budowy, 

owne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na jego cechy budowy, 

kiem elementów instalacji 
zedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia 

przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej lub urządzenia, który w 
cy instalacji elektrycznej może być pod napięciem a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego 

ochrona części przewodzących dostępnych w wypadku pojawienia się na nich 

elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub obcych w celu wyrównania 

ódłem energii elektrycznej 
za pomocą chronionego przed przeleżeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych przewodów 
elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie 

gnalizacyjne, związane z danym punktem 

należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne. 

należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
ainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do 

obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 

wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby 
niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną zaakceptowane przez 

czone do wytwarzania, 

trycznej w inną formę energii 

czonej w bloki funkcjonalne (pola), służący 
zeciążeń, realizacji wyznaczonych zadań 
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danego pola oraz kontroli linii i obwodów instalacji elektrycznej. Aparatura, stanowiąca wraz z obudową (obudowami) 
rozdzielnicę, w zależności od potrzeb może spełniać następujące funkcje: zmiany napięcia instalacji,
zabezpieczania, pomiarowo-kontrolne, sygnalizacyjne i alarmowe.
 
Wyposażenie rozdzielnicy elektrycznej
wszelkich celów wyznaczonych danej roz
 
Oprawa oświetleniowa (elektryczna) -
elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł światła przed wpływami zewnętrznymi i ochrony środowiska przed 
szkodliwym działaniem źródła światła a także do uzyskania odpowiednich parametrów świetlnych (bryła fotometryczna, 
luminacja), ułatwia właściwe umiejscowienie i bezpieczną wymianę źródeł świa
dodatkowymi są osłony lub elementy ukierunk
 
Kable i przewody - materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, im
miejsce.  
 
Linia kablowa – kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jedno
wielożyłowych połączonych równolegle, łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch 
urządzeń elektrycznych jedno- lub wielofazowych.
 
Trasa kablowa – pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych.
 
Napięcie znamionowe linii – napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została zbudowana.
 
Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów 
ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, zabez
równoległych przewodów itp. 
 
Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów:

- przepusty kablowe i osłony krawędzi,
- drabinki instalacyjne, 
- koryta i korytka instalacyjne, 
- kanały i listwy instalacyjne, 
- rury instalacyjne, 
- kanały podłogowe, 
- systemy mocujące, 
- puszki elektroinstalacyjne, 
- końcówki kablowe, zaciski i konektory,
- pozostały osprzęt (oznaczniki pr

itp.). 
 

Osłona kabla – konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem 
łuku elektrycznego. 
 
Przykrycie – osłona ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od góry.
 
Przegroda – osłona ułożona wzdłuż kabla w celu oddzielenia go od sąsiedniego kabla lub od innych urządzeń.
 
Skrzyżowanie – takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek 
pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urządzenia podziemnego.
 
Zbliżenie – takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową, urządzeniem po
drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród 
lub osłon zabezpieczających i w których nie występuje skrzyżowanie.
 
Przepust kablowy – konstrukcja o przekroju okrągłym pr
chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.
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danego pola oraz kontroli linii i obwodów instalacji elektrycznej. Aparatura, stanowiąca wraz z obudową (obudowami) 
rozdzielnicę, w zależności od potrzeb może spełniać następujące funkcje: zmiany napięcia instalacji,

kontrolne, sygnalizacyjne i alarmowe. 

Wyposażenie rozdzielnicy elektrycznej - zespół aparatury i systemów połączeń wewnętrznych potrzebnych do realizacji 
wszelkich celów wyznaczonych danej rozdzielnicy. 

- kompletne urządzenie służące do przymocowania i połączenia z instalacją 
elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł światła przed wpływami zewnętrznymi i ochrony środowiska przed 

m źródła światła a także do uzyskania odpowiednich parametrów świetlnych (bryła fotometryczna, 
luminacja), ułatwia właściwe umiejscowienie i bezpieczną wymianę źródeł światła, tworzy estetyczne formy. Elementami 
dodatkowymi są osłony lub elementy ukierunkowania źródeł światła w formie: klosza, odbłyśnika, rastra, abażuru.

materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impulsów elektrycznych w wybrane 

kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo kilka kabli jedno
wielożyłowych połączonych równolegle, łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch 

lub wielofazowych. 

enu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych. 

napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została zbudowana.

Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów - zespól materiałów dodatkowych, stosowanych przy układa
ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów 

Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów: 
osłony krawędzi, 

końcówki kablowe, zaciski i konektory, 
pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławice, złączki i szyny, zaciski ochronne 

konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem 

ona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od góry.

osłona ułożona wzdłuż kabla w celu oddzielenia go od sąsiedniego kabla lub od innych urządzeń.

takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu poziomego linii kablowej przecina lub 
pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urządzenia podziemnego.

takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową, urządzeniem po
drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród 
lub osłon zabezpieczających i w których nie występuje skrzyżowanie. 

konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 
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danego pola oraz kontroli linii i obwodów instalacji elektrycznej. Aparatura, stanowiąca wraz z obudową (obudowami) 
rozdzielnicę, w zależności od potrzeb może spełniać następujące funkcje: zmiany napięcia instalacji, łączeniowe, rozdzielcze, 

zespół aparatury i systemów połączeń wewnętrznych potrzebnych do realizacji 

nia i połączenia z instalacją 
elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł światła przed wpływami zewnętrznymi i ochrony środowiska przed 

m źródła światła a także do uzyskania odpowiednich parametrów świetlnych (bryła fotometryczna, 
tła, tworzy estetyczne formy. Elementami 

owania źródeł światła w formie: klosza, odbłyśnika, rastra, abażuru. 

pulsów elektrycznych w wybrane 

żyłowych w układzie wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub 
wielożyłowych połączonych równolegle, łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch 

napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została zbudowana. 

zespól materiałów dodatkowych, stosowanych przy układaniu przewodów, 
pieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów 

zewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławice, złączki i szyny, zaciski ochronne  

konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem 

ona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od góry. 

osłona ułożona wzdłuż kabla w celu oddzielenia go od sąsiedniego kabla lub od innych urządzeń. 

część rzutu poziomego linii kablowej przecina lub 
pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urządzenia podziemnego. 

takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową, urządzeniem podziemnym lub 
drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród 

zeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
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Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu instalacyjnego, urządzenia 
elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, ukła
zamocowania zgodnie z dokumentacją. 
 
Do prac przygotowawczych zalicza się następujące grupy czynności:

- wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,
- kucie bruzd i wnęk, 
- osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie,
- montaż uchwytów do rur i przewodów,
- montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych, szynoprzewodów,
- montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych, 
- oczyszczenie podłoża – przygotowanie do klejenia.

 
Część dostępna - przewodząca część urządzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, będąca w zasięgu ręki ze 
stanowiska dostępnego (tj. takiego, na którym czło
ze środków pomocniczych np. drabiny, slupołazów itp.), która podczas normalnej pracy nie jest pod napię
się pod nim znaleźć w momencie zakłócenia (uszkodzenia lub niezamie
parametrów, charakterystyk lub układu pracy urządzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjału, uszkodzenia izolacji itp.).
 
Miejsce wydzielone - zamykana przestrzeń lub miejsce eksploatacji instalacji lub urzą
jedynie osoby upoważnione. 
 
Napięcie dotykowe Ud (źródłowe przy dotyku) 
częścią, która może być (nie jest) dotknięta przez czło
 
Osłona izolacyjna - osłona wykonana w celu uniemożliwienia dotknięcia elementów w części dostępnej, na których może się 
pojawić niebezpieczne napięcie np. na pancerzu metalowym kabla.
 
Ziemia odniesienia - miejsce w którym prąd uziemienia nie powoduje zauważal
dowolnymi punktami. 
 
Przewód uziemiający - przewodnik łączący uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemią lub izolowany od ziemi i 
wody, jeśli się w tym środowisku znajduje.
 
Sieć skompensowana - sieć elektroenergetyczna posiadająca co najmniej jeden punkt neutralny uziemiany poprzez opór 
indukcyjny (reaktancję kompensująca składową pojem
 
Uziemienie - zespół środków i urządzeń służących połączeniu przewodzącej c
Może występować jako uziemienie: 

- ochronne (nie należące do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy)
lub 
- robocze (należące do obwodu elektrycznego, zapewniające normalną pracę).

 
Uziemienie robocze można wykonać jako bezpośrednie lub otwarte (przy zastosowaniu bezpiecznika iskiernikowego), nie 
można jego stosować w obwodzie wtórnym transformato
napięcia bezpiecznego SELV {prąd przemienny: do 
 
1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót i pole
 
1.6.1 Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów 
przekaże dziennik budowy, dokumentację projektową i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
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zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu instalacyjnego, urządzenia 
trycznej, układaniem kabli i przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich 

 

Do prac przygotowawczych zalicza się następujące grupy czynności: 
wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 

osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 
montaż uchwytów do rur i przewodów, 
montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych, szynoprzewodów,
montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,  

przygotowanie do klejenia. 

przewodząca część urządzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, będąca w zasięgu ręki ze 
stanowiska dostępnego (tj. takiego, na którym człowiek o przeciętnej sprawności fizycznej może się znaleźć bez korzystania 

mocniczych np. drabiny, slupołazów itp.), która podczas normalnej pracy nie jest pod napię
się pod nim znaleźć w momencie zakłócenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji elektroenerg
parametrów, charakterystyk lub układu pracy urządzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjału, uszkodzenia izolacji itp.).

zamykana przestrzeń lub miejsce eksploatacji instalacji lub urządzeń, do którego dostęp posiadają 

(źródłowe przy dotyku) - napięcie pojawiające się przy zwarciu doziemnym pomiędzy przewodzącą 
częścią, która może być (nie jest) dotknięta przez człowieka a miejscem na ziemi, na którym znajdują się stopy.

osłona wykonana w celu uniemożliwienia dotknięcia elementów w części dostępnej, na których może się 
pojawić niebezpieczne napięcie np. na pancerzu metalowym kabla. 

miejsce w którym prąd uziemienia nie powoduje zauważalnej różnicy potencjałów pomiędzy dwoma 

przewodnik łączący uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemią lub izolowany od ziemi i 
wody, jeśli się w tym środowisku znajduje. 

energetyczna posiadająca co najmniej jeden punkt neutralny uziemiany poprzez opór 
indukcyjny (reaktancję kompensująca składową pojemnościową jednofazowego prądu zwarcia z ziemią).

zespół środków i urządzeń służących połączeniu przewodzącej części z ziemia poprzez odpowiednią instalację.

ie należące do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy) 

(należące do obwodu elektrycznego, zapewniające normalną pracę). 

wykonać jako bezpośrednie lub otwarte (przy zastosowaniu bezpiecznika iskiernikowego), nie 
można jego stosować w obwodzie wtórnym transformatora lub przetwornicy separacyjnej oraz w obwodzie bardzo niskiego 
napięcia bezpiecznego SELV {prąd przemienny: do 50 V [12 V dla wody] i 15-100 Hz; prąd stały 120 V [30 V dla wody]}.

Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów 
przekaże dziennik budowy, dokumentację projektową i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 

e lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
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zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu instalacyjnego, urządzenia 
daniem kabli i przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich 

montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych, szynoprzewodów, 

przewodząca część urządzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, będąca w zasięgu ręki ze 
się znaleźć bez korzystania 

mocniczych np. drabiny, slupołazów itp.), która podczas normalnej pracy nie jest pod napięciem, jednak może 
rzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, 

parametrów, charakterystyk lub układu pracy urządzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjału, uszkodzenia izolacji itp.). 

dzeń, do którego dostęp posiadają 

napięcie pojawiające się przy zwarciu doziemnym pomiędzy przewodzącą 
wieka a miejscem na ziemi, na którym znajdują się stopy. 

osłona wykonana w celu uniemożliwienia dotknięcia elementów w części dostępnej, na których może się 

nej różnicy potencjałów pomiędzy dwoma 

przewodnik łączący uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemią lub izolowany od ziemi i 

energetyczna posiadająca co najmniej jeden punkt neutralny uziemiany poprzez opór 
nościową jednofazowego prądu zwarcia z ziemią). 

mia poprzez odpowiednią instalację. 

wykonać jako bezpośrednie lub otwarte (przy zastosowaniu bezpiecznika iskiernikowego), nie 
ra lub przetwornicy separacyjnej oraz w obwodzie bardzo niskiego 

100 Hz; prąd stały 120 V [30 V dla wody]}. 

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

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych oraz reperów, 
przekaże dziennik budowy, dokumentację projektową i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 

e lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
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1.6.2 Działania związane z organizacja prac przed rozpoczęciem robót.

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie zainteresowane strony o termi
rozpoczęcia prac oraz o terminie ich zakończenia.
Z chwila przejęcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których teren został przekazany 
pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest
wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod 
budowę. 
Uznaje sie, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej z
uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 
1.6.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załącznik do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów o
„Ogólnych warunkach umowy”. 
 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacjach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zm
 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od 
odczytu ze skali rysunków. 
 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i spe
wykonania i odbioru robót budowlanych.
 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
 
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wy
techniczną wykonania i odbioru robót i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponow
 
1.6.4 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i 
odbioru ostatecznego. 
 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczas
ochronne, poręcze, przejścia dla pieszych, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców i wszelkie środki niezbędne do ochrony 
robót, wygody społeczności i innych. 
 
Zagospodarowanie placu budowy powinno
 
Zagospodarowanie placu budowy powinno obejmować w szczególności:

• ogrodzenie terenu, 
• drogi, 
• wykonanie przejść dla rucha pieszego

 
Ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagro
Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,50 m. W ogrodzeniu placu budowy powinny być wykonane oddzielne 
bramy dla ruchu pieszego, pojazdów. Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy powinna być dostosowana do 
używanych środków transportowych i nasilenia ruchu Szerokość ciągu pieszego powinna wynosić przy ruchu 
jednokierunkowym co najmniej 0,75 m, a przy dwukierunkowym co najmniej 
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Działania związane z organizacja prac przed rozpoczęciem robót. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie zainteresowane strony o termi
rozpoczęcia prac oraz o terminie ich zakończenia. 
Z chwila przejęcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których teren został przekazany 
pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i 
wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod 

Uznaje sie, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej z

Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
konawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załącznik do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 

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

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona z 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacjach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i spe
wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, barierki 
ochronne, poręcze, przejścia dla pieszych, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców i wszelkie środki niezbędne do ochrony 

Zagospodarowanie placu budowy powinno być wykonane przed rozpoczęciem robót budowlanych. 

Zagospodarowanie placu budowy powinno obejmować w szczególności: 

wykonanie przejść dla rucha pieszego 

Ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi.  
Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,50 m. W ogrodzeniu placu budowy powinny być wykonane oddzielne 
bramy dla ruchu pieszego, pojazdów. Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy powinna być dostosowana do 

ów transportowych i nasilenia ruchu Szerokość ciągu pieszego powinna wynosić przy ruchu 
jednokierunkowym co najmniej 0,75 m, a przy dwukierunkowym co najmniej -1,2 m.  
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Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie 

Z chwila przejęcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których teren został przekazany 
również do przyjmowania i 

wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod 

Uznaje sie, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
konawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załącznik do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 

bowiązuje kolejność ich ważności wymieniona z 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacjach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót będą uważane za 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

konane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i 

owe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, barierki 
ochronne, poręcze, przejścia dla pieszych, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców i wszelkie środki niezbędne do ochrony 

być wykonane przed rozpoczęciem robót budowlanych.  

Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,50 m. W ogrodzeniu placu budowy powinny być wykonane oddzielne 
bramy dla ruchu pieszego, pojazdów. Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy powinna być dostosowana do 

ów transportowych i nasilenia ruchu Szerokość ciągu pieszego powinna wynosić przy ruchu 
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Strefę niebezpieczną (miejsca niebezpieczne}, w której istnieje źródło zagrożenia, np. 
przedmiotów lub materiałów, należy oznakować i ogrodzić poręczami bądź zabezpieczyć daszkami ochronnymi. Strefa 
niebezpieczna nie może wynosić mniej niż 1/1C wysokości, z której mogą spadać przedmioty lub materiały. 
 
Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45" w kierunku źródła 
zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i dostatecznie wytrzymałe na przebicie przez spadające przedmioty. 
Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów itp. jest zabronione. W 
miejscach przejść i przejazdów szerokość daszka ochronnego powinna wynosić co najmniej o 1 m więcej niż szerokość 
przejścia. Przejścia i miejsce niebezpiecz
dobra oświetlone. Miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojścia i dojazdy powinny być w czasie wykonywania robót 
oświetlone zgodnie z obowiązującymi normami. 
 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
 
1.6.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót budowlanych wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
 
W okresie trwania i wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie 
się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz będzie unikać uszkodzeń l
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 
 
W okresie trwania i wykonywania robót Wykonawca będzie:

a. utrzymywać teren robót i wykopy w stanie bez
b. podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczenia powietrza pyłami lub gazami,
- możliwością powstania pożaru. 

 
1.6.6 Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 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 sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel wykonawcy. 
 
1.6.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne i naziemne, takie jak rurociągi, 
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwier
mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.
 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 
 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swo
być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora nadzoru 
i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót.
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Strefę niebezpieczną (miejsca niebezpieczne}, w której istnieje źródło zagrożenia, np. z powodu możliwości spadania z góry 
przedmiotów lub materiałów, należy oznakować i ogrodzić poręczami bądź zabezpieczyć daszkami ochronnymi. Strefa 
niebezpieczna nie może wynosić mniej niż 1/1C wysokości, z której mogą spadać przedmioty lub materiały. 

szki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45" w kierunku źródła 
zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i dostatecznie wytrzymałe na przebicie przez spadające przedmioty. 

ronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów itp. jest zabronione. W 
miejscach przejść i przejazdów szerokość daszka ochronnego powinna wynosić co najmniej o 1 m więcej niż szerokość 
przejścia. Przejścia i miejsce niebezpieczne powinny być oznakowana znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz 
dobra oświetlone. Miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojścia i dojazdy powinny być w czasie wykonywania robót 
oświetlone zgodnie z obowiązującymi normami.  

renu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót budowlanych wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

W okresie trwania i wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie 
się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz będzie unikać uszkodzeń l
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

W okresie trwania i wykonywania robót Wykonawca będzie: 
utrzymywać teren robót i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

cych ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  
lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

ostrożności i zabezpieczenia przed: 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
zanieczyszczenia powietrza pyłami lub gazami, 

 

isów 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.

twopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 

Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne i naziemne, takie jak rurociągi, 
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych 
mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które maja 
być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora nadzoru 
i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 
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z powodu możliwości spadania z góry 
przedmiotów lub materiałów, należy oznakować i ogrodzić poręczami bądź zabezpieczyć daszkami ochronnymi. Strefa 
niebezpieczna nie może wynosić mniej niż 1/1C wysokości, z której mogą spadać przedmioty lub materiały.  

szki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45" w kierunku źródła 
zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i dostatecznie wytrzymałe na przebicie przez spadające przedmioty. 

ronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów itp. jest zabronione. W 
miejscach przejść i przejazdów szerokość daszka ochronnego powinna wynosić co najmniej o 1 m więcej niż szerokość 

ne powinny być oznakowana znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz 
dobra oświetlone. Miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojścia i dojazdy powinny być w czasie wykonywania robót 

renu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót budowlanych wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

W okresie trwania i wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie 
się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

cych ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

twopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne i naziemne, takie jak rurociągi, 
dzenie informacji dostarczonych 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

im harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które maja 
być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora nadzoru 
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw i ponosząc koszty tych napraw. 
 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
 
1.6.8 Ograniczenia obciążeń osi pojazdów.

Wykonawca stosować sie będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i 
z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiada
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z
 
1.6.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy, między innymi:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2043).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie sz
higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, nap
karbidu (Dz. U. 2004 nr 7 poz. 59).

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i P
higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych 
zasad stwierdzania posiadania k
2003 nr 89 poz. 828) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 129 poz. 1184).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i h
wykonywania robót budowlanych (

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 
poz. 1596) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higi
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr 118 
poz. 1263). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy prac
spawalniczych (Dz. U. 2000 nr 40 poz. 470).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. 2000 nr 26 poz. 313) z późniejszymi zmianami (
930). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80 poz. 912).

- Rozporządzanie Ministra Pracy i Polityki Socja
stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia i środowiska pracy (Dz. U. nr 79, poz. 513) ze zm. (Dz. U. 2002 nr 
217 poz. 1833). 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. 
pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy 
(Dz. U. 1998 nr 115 poz. 744) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2004 nr 14 poz. 117).

- Rozporządzenie Ministra Pracy l Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U . nr 128, poz. 844) ze zm. (Dz. U 2002 nr 91 , poz. 811).

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia l Opieki Społecznej z d
lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich 
wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie (Dz. U. nr 69, poz. 332 ze zm.).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być 
wykonywane co najmniej przez dwie osoby (Dz, U. nr 62, poz. 288).
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zie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Ograniczenia obciążeń osi pojazdów. 

do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i 
z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy, między innymi: 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu postępowania w 
sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2043).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860). 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu 
karbidu (Dz. U. 2004 nr 7 poz. 59). 
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650). 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych 
zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 
2003 nr 89 poz. 828) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 129 poz. 1184). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i h
wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401) - które weszło w życie z dniem 8 sierpnia 2003 r.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących 

higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 
poz. 1596) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745). 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higi
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr 118 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy prac
spawalniczych (Dz. U. 2000 nr 40 poz. 470). 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. 2000 nr 26 poz. 313) z późniejszymi zmianami (

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80 poz. 912). 
Rozporządzanie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych 
stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia i środowiska pracy (Dz. U. nr 79, poz. 513) ze zm. (Dz. U. 2002 nr 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy 
pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy 
(Dz. U. 1998 nr 115 poz. 744) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2004 nr 14 poz. 117). 

ozporządzenie Ministra Pracy l Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U . nr 128, poz. 844) ze zm. (Dz. U 2002 nr 91 , poz. 811).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia l Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań 
lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich 
wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie (Dz. U. nr 69, poz. 332 ze zm.). 

nistra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być 
wykonywane co najmniej przez dwie osoby (Dz, U. nr 62, poz. 288). 
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zie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 

do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i 
z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 

miał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca 

poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących 

z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu postępowania w 
sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2043). 

kolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
ełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu 

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia 
olityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych 
walifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
które weszło w życie z dniem 8 sierpnia 2003 r. 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących 
higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr 118 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. 2000 nr 26 poz. 313) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2000 nr 82 poz. 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

lnej z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych 
stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia i środowiska pracy (Dz. U. nr 79, poz. 513) ze zm. (Dz. U. 2002 nr 

w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy 
pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy 

ozporządzenie Ministra Pracy l Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U . nr 128, poz. 844) ze zm. (Dz. U 2002 nr 91 , poz. 811). 

nia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań 
lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich 
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- Rozporządzenie Rady Ministrów z grudnia 1990 r, w sprawie wykazu prac wzbronionych młodoci
poz. 500 ze zm). 

- Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy obsłudze żurawi (Dz. U. 1954 nr 15 poz. 58).

- Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki 
higieny pracy przy obsłudze przenośników (Dz. U. 1954 nr 13 poz. 51).

- Rozporządzenie Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Przemysłu Ciężkiego oraz Zdrowia z dnia 13 kwietnia 1951 r
sprawie bezpieczeństwa pracy przy sprężarkach powietrznych (Dz. U. 1951 nr 22 poz. 174).

- Prawo budowlane - jednolity tekst Dz. U. 2000 r. Nr 108, poz. 1126 ze zmianami.
 

Wykonawca obowiązany jest do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy
pracy oraz egzekwowania od pracowników przestrzegania przepisów prawa budowlanego l innych rozporządzeń w tym 
zakresie.  
 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebez
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
 
Pracownicy wykonujący roboty demontażowe powinni być zapoznani z programem robót, sposobami demontażu, a także 
powinni być poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich
także środki ochrony indywidualnej, stosownie do rodzaju wykonywanej pracy. 
 
Pracownicy powinni być poinstruowani o obowiązku stosowania w czasie pracy przydzielonych środków ochrony osobiste
 
Środki ochrony osobistej powinny mieć wymagany certyfikat na znak bezpieczeństwa i powinny być oznaczone tym znakiem. 
Do środków ochrony osobistej należą: kaski ochronne, rękawice ochronne, a w przypadkach koniecznych także okulary 
ochronne.  
 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie prowadzenia robót.
 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określ
uwzględnione w cenie umownej.  
 
1.6.10 Prace prowadzone na wysokości.

Przy pracach na wysokości może być zatrudniony wyłącznie pracownik, który: 
• posiada kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego 
• uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczaniu do określonej pracy.

 
Przez pojęcie "praca na wysokości" na budowie rozumiemy roboty wykonywane na rusztowaniach , pomostach , podestach, 
konstrukcjach budowlanych, drabinach i innych podwyższeniach 
poziomu podłogi pomieszczenia zamkniętego.
 
Na powierzchniach wzniesionych na wysokość powyżej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi, na których w związku z 
wykonywaną pracą mogą przebywać pracownicy, lu
składające się z poręczy ochronnych umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1 m i krawężników o wysokości co najmniej 
0,15 m. Pomiędzy poręczą i krawężnikiem powinna być umieszczona w połowi
powinna być wypełniona w sposób uniemożliwiający wypadnięcie osób.
 
Jeżeli ze względu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokości zastosowanie balustrad, o których mowa wyżej, jest 
niemożliwe, należy stosować inne skuteczne środki ochrony pracowników przed upadkiem z wysokości, odpowiednie do 
rodzaju i warunków wykonywania pracy.
 
Prace na wysokości powinny być organizowane i wykonywane w sposób nie zmuszający pracownika do wychylania się poza 
poręcz balustrady lub obrys urządzania, na którym stoi. 
 
Rusztowania budowlane winny: 

• być atestowane, 
• posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla zatrudnionych oraz składowania narzędzi i niezbędnej 

ilości materiałów, 
• posiadać konstrukcję dostosowaną do prze
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Rozporządzenie Rady Ministrów z grudnia 1990 r, w sprawie wykazu prac wzbronionych młodoci

Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy obsłudze żurawi (Dz. U. 1954 nr 15 poz. 58). 
Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 19 marca 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy obsłudze przenośników (Dz. U. 1954 nr 13 poz. 51). 
Rozporządzenie Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Przemysłu Ciężkiego oraz Zdrowia z dnia 13 kwietnia 1951 r
sprawie bezpieczeństwa pracy przy sprężarkach powietrznych (Dz. U. 1951 nr 22 poz. 174).

jednolity tekst Dz. U. 2000 r. Nr 108, poz. 1126 ze zmianami. 

Wykonawca obowiązany jest do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz egzekwowania od pracowników przestrzegania przepisów prawa budowlanego l innych rozporządzeń w tym 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebez
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Pracownicy wykonujący roboty demontażowe powinni być zapoznani z programem robót, sposobami demontażu, a także 
powinni być poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania. Pracownikom należy wydać odzież i obuwie robocze, a 
także środki ochrony indywidualnej, stosownie do rodzaju wykonywanej pracy.  

Pracownicy powinni być poinstruowani o obowiązku stosowania w czasie pracy przydzielonych środków ochrony osobiste

Środki ochrony osobistej powinny mieć wymagany certyfikat na znak bezpieczeństwa i powinny być oznaczone tym znakiem. 
Do środków ochrony osobistej należą: kaski ochronne, rękawice ochronne, a w przypadkach koniecznych także okulary 

a zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie prowadzenia robót. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

Prace prowadzone na wysokości. 

Przy pracach na wysokości może być zatrudniony wyłącznie pracownik, który:  
posiada kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska,  
uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczaniu do określonej pracy. 

Przez pojęcie "praca na wysokości" na budowie rozumiemy roboty wykonywane na rusztowaniach , pomostach , podestach, 
konstrukcjach budowlanych, drabinach i innych podwyższeniach na wysokości powyżej 1,0 m od terenu zewnętrznego lub 
poziomu podłogi pomieszczenia zamkniętego. 

Na powierzchniach wzniesionych na wysokość powyżej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi, na których w związku z 
wykonywaną pracą mogą przebywać pracownicy, lub służących jako przejścia, powinny być zainstalowane balustrady 
składające się z poręczy ochronnych umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1 m i krawężników o wysokości co najmniej 
0,15 m. Pomiędzy poręczą i krawężnikiem powinna być umieszczona w połowie wysokości poprzeczka lub przestrzeń ta 
powinna być wypełniona w sposób uniemożliwiający wypadnięcie osób. 

Jeżeli ze względu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokości zastosowanie balustrad, o których mowa wyżej, jest 
inne skuteczne środki ochrony pracowników przed upadkiem z wysokości, odpowiednie do 

rodzaju i warunków wykonywania pracy. 

Prace na wysokości powinny być organizowane i wykonywane w sposób nie zmuszający pracownika do wychylania się poza 
lub obrys urządzania, na którym stoi.  

posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla zatrudnionych oraz składowania narzędzi i niezbędnej 

posiadać konstrukcję dostosowaną do przeniesienia działających obciążeń, 
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Rozporządzenie Rady Ministrów z grudnia 1990 r, w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym (Dz. U. nr 85, 

Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

Społecznej oraz Zdrowia z dnia 19 marca 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

Rozporządzenie Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Przemysłu Ciężkiego oraz Zdrowia z dnia 13 kwietnia 1951 r. w 
sprawie bezpieczeństwa pracy przy sprężarkach powietrznych (Dz. U. 1951 nr 22 poz. 174). 

przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz egzekwowania od pracowników przestrzegania przepisów prawa budowlanego l innych rozporządzeń w tym 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

Pracownicy wykonujący roboty demontażowe powinni być zapoznani z programem robót, sposobami demontażu, a także 
wykonania. Pracownikom należy wydać odzież i obuwie robocze, a 

Pracownicy powinni być poinstruowani o obowiązku stosowania w czasie pracy przydzielonych środków ochrony osobistej. 

Środki ochrony osobistej powinny mieć wymagany certyfikat na znak bezpieczeństwa i powinny być oznaczone tym znakiem. 
Do środków ochrony osobistej należą: kaski ochronne, rękawice ochronne, a w przypadkach koniecznych także okulary 

a zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 

onych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

Przez pojęcie "praca na wysokości" na budowie rozumiemy roboty wykonywane na rusztowaniach , pomostach , podestach, 
na wysokości powyżej 1,0 m od terenu zewnętrznego lub 

Na powierzchniach wzniesionych na wysokość powyżej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi, na których w związku z 
b służących jako przejścia, powinny być zainstalowane balustrady 

składające się z poręczy ochronnych umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1 m i krawężników o wysokości co najmniej 
e wysokości poprzeczka lub przestrzeń ta 

Jeżeli ze względu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokości zastosowanie balustrad, o których mowa wyżej, jest 
inne skuteczne środki ochrony pracowników przed upadkiem z wysokości, odpowiednie do 

Prace na wysokości powinny być organizowane i wykonywane w sposób nie zmuszający pracownika do wychylania się poza 

posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla zatrudnionych oraz składowania narzędzi i niezbędnej 
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• siatkę zabezpieczającą, 
• zapewniać bezpieczną komunikację pionową,
• zapewniać swobodny dostęp do stanowisk pracy.

 
Podczas montażu rusztowania teren nieutwardzony należy w sposób bezpieczny utwardzić zapobiegając osunięciu si
konstrukcji rusztowania. 
 
Każda konstrukcja rusztowania winna być codziennie sprawdzana pod względem jej stanu bezpieczeństwa, a w szczególności 
po gwałtownych wiatrach , ulewach oraz gdy zachodzi uzasadniona obawa o przesuniecie konstrukcji rusztowania.
Przejścia obok rusztowań, wejścia do budynku powinny być zabezpieczone daszkami ochronnymi, które winny znajdować się 
na wysokości co najmniej 2,4 metra i ze spadkiem co najmniej 45" w kierunku źródła zagrażania . Na rusztowaniu powinna być 
wywieszona tablica informująca o dopuszczalnej wielkości obciążenie pomostów. Wspinanie się po stojakach, podłużnicach, 
leżniach i poręczach rusztowań jest zabronione,
 
Na terenie budowy winny znajdować się tablico informacyjne o pracach na wysokości.
 
Przy wykonywaniu robót na wysokości pracownicy powinni być zabezpieczeni pasami ochronnymi z linką umocowaną do 
stałych elementów konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowań. Na dachach krytych elementami, których 
wytrzymałość nie zapewnia bezpiecznego prz
zabezpieczające. Materiały składowane na dachu należy zabezpieczyć przed spadnięciem.
 
1.6.11 Pierwsza pomoc. 

Na budowie powinny być urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w t
Jeżeli roboty są wykonywane w odległości większej niż 500 m ad punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy powinna 
znajdować się przenośna apteczka. Jeżeli w razie wypadku publiczne środki transportowe służby zdrowia nią mogą zapewnić
szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy powinno dostarczyć dostępne mu środki lokomocji. Na budowie 
powinien być wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierający adresy i numery telefonów najbliższego punktu 
lekarskiego, najbliższej straży pożarnej, policji.
 
1.6.12 Plan bezpieczeństwa. 

Wykonawca powinien przedstawić plan bezpieczeństwa do akceptacji przez Inżyniera.
Plan ten powinien zostać sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 
1126, zawierać takie informacje jak: 

- stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy, 
- stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej,
- plan działania w przypadku nagłych wypadków,
- plan działania w związku z organizacja ruchu,
- działania przeciwpożarowe, 
- działania podjęte w celu przestrzegania przepisów BHP,
- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porządku,
- działania w zakresie magazynowania materiałów, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami atmosferycznymi,
- inne działania gwarantujące bezpieczeństwo robót.

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

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urz
rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
 
1.6.14 Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajęciu pasa drogowego.

Jeżeli dla wykonania robót objętych umową występuje konieczność zajęcia pasa drogowego to Wykonawca w ramach
Kontraktowej zobowiązany jest do zorganizowania ruchu zastępczego (objazdu) oraz oznakowania Robót.
Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót z właścicielem drogi, policją 
oraz do wykonania organizacji ruchu zastępczego według uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu Robót 
oraz oznakowania objazdów i zaleconego, związanego ze zmiana organizacji ruchu, oznakowania dróg).
Wykonawca wniesie wszystkie opłaty za zajecie pasa drogowego (dro
urządzeń w pasie drogowym. Wszelkie formalności związane z zajęciem pasa drogowego i organizacja ruchu Wykonawca 
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zapewniać bezpieczną komunikację pionową, 
zapewniać swobodny dostęp do stanowisk pracy. 

Podczas montażu rusztowania teren nieutwardzony należy w sposób bezpieczny utwardzić zapobiegając osunięciu si

Każda konstrukcja rusztowania winna być codziennie sprawdzana pod względem jej stanu bezpieczeństwa, a w szczególności 
po gwałtownych wiatrach , ulewach oraz gdy zachodzi uzasadniona obawa o przesuniecie konstrukcji rusztowania.
Przejścia obok rusztowań, wejścia do budynku powinny być zabezpieczone daszkami ochronnymi, które winny znajdować się 
na wysokości co najmniej 2,4 metra i ze spadkiem co najmniej 45" w kierunku źródła zagrażania . Na rusztowaniu powinna być 

lica informująca o dopuszczalnej wielkości obciążenie pomostów. Wspinanie się po stojakach, podłużnicach, 
leżniach i poręczach rusztowań jest zabronione, 

Na terenie budowy winny znajdować się tablico informacyjne o pracach na wysokości. 

robót na wysokości pracownicy powinni być zabezpieczeni pasami ochronnymi z linką umocowaną do 
stałych elementów konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowań. Na dachach krytych elementami, których 
wytrzymałość nie zapewnia bezpiecznego przebywania na nich pracowników, należy układać przenośne mostki 
zabezpieczające. Materiały składowane na dachu należy zabezpieczyć przed spadnięciem. 

Na budowie powinny być urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w t
Jeżeli roboty są wykonywane w odległości większej niż 500 m ad punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy powinna 
znajdować się przenośna apteczka. Jeżeli w razie wypadku publiczne środki transportowe służby zdrowia nią mogą zapewnić
szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy powinno dostarczyć dostępne mu środki lokomocji. Na budowie 
powinien być wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierający adresy i numery telefonów najbliższego punktu 

pożarnej, policji. 

Wykonawca powinien przedstawić plan bezpieczeństwa do akceptacji przez Inżyniera. 
Plan ten powinien zostać sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 

stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy,  
stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej, 
plan działania w przypadku nagłych wypadków, 
plan działania w związku z organizacja ruchu, 

podjęte w celu przestrzegania przepisów BHP, 
zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porządku, 
działania w zakresie magazynowania materiałów, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami atmosferycznymi,
inne działania gwarantujące bezpieczeństwo robót. 

naje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajęciu pasa drogowego. 

Jeżeli dla wykonania robót objętych umową występuje konieczność zajęcia pasa drogowego to Wykonawca w ramach
Kontraktowej zobowiązany jest do zorganizowania ruchu zastępczego (objazdu) oraz oznakowania Robót.
Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót z właścicielem drogi, policją 

i ruchu zastępczego według uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu Robót 
oraz oznakowania objazdów i zaleconego, związanego ze zmiana organizacji ruchu, oznakowania dróg).
Wykonawca wniesie wszystkie opłaty za zajecie pasa drogowego (drogi +chodniki + pobocza dróg) oraz za umieszczenie 
urządzeń w pasie drogowym. Wszelkie formalności związane z zajęciem pasa drogowego i organizacja ruchu Wykonawca 
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Podczas montażu rusztowania teren nieutwardzony należy w sposób bezpieczny utwardzić zapobiegając osunięciu się 

Każda konstrukcja rusztowania winna być codziennie sprawdzana pod względem jej stanu bezpieczeństwa, a w szczególności 
po gwałtownych wiatrach , ulewach oraz gdy zachodzi uzasadniona obawa o przesuniecie konstrukcji rusztowania. 
Przejścia obok rusztowań, wejścia do budynku powinny być zabezpieczone daszkami ochronnymi, które winny znajdować się 
na wysokości co najmniej 2,4 metra i ze spadkiem co najmniej 45" w kierunku źródła zagrażania . Na rusztowaniu powinna być 

lica informująca o dopuszczalnej wielkości obciążenie pomostów. Wspinanie się po stojakach, podłużnicach, 

robót na wysokości pracownicy powinni być zabezpieczeni pasami ochronnymi z linką umocowaną do 
stałych elementów konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowań. Na dachach krytych elementami, których 

ebywania na nich pracowników, należy układać przenośne mostki 

Na budowie powinny być urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników. 
Jeżeli roboty są wykonywane w odległości większej niż 500 m ad punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy powinna 
znajdować się przenośna apteczka. Jeżeli w razie wypadku publiczne środki transportowe służby zdrowia nią mogą zapewnić 
szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy powinno dostarczyć dostępne mu środki lokomocji. Na budowie 
powinien być wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierający adresy i numery telefonów najbliższego punktu 

Plan ten powinien zostać sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 
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Kontraktowej zobowiązany jest do zorganizowania ruchu zastępczego (objazdu) oraz oznakowania Robót. 
Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót z właścicielem drogi, policją 
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zobowiązany jest wykonać własny staraniem, a koszty za wykonanie wszystkich czynności uwzględ
umownej. 
 
1.6.15 Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które 
są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni od
wytycznych podczas prowadzenia robót.
 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urzą
nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
 
1.7 Grupy klasy i kategorie robót.

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót dotyczą stosowania Wspólnego Słown
Europejskiej. Wspólny Słownik Zamówień jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych stworzonym na 
potrzeby zamówień publicznych. Wspólny Słownik Zamówień składa się ze słownika głównego oraz słowni
Słownik główny obejmuje nazwy dostaw, robót budowlanych lub usług, którym przypisane zostały 9
dwie cyfry określają działy, pierwsze trzy cyfry określają grupy, pierwsze cztery cyfry określają klasy, pierwsze pięć
kategorie. Ostatnia dziewiąta cyfra ma charakter kontrolny i służy do zweryfikowania prawidłowości poprzednich cyfr.
 
1.7.1 Grupy robót. 

- 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
 
1.7.2 Klasy robót. 

- 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne.
 
1.7.3 Kategorie robót. 

- 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instal
- 45315000-8 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach.

 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Wszystkie materiały, urządzenia lub inne wyroby użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać wymagania 
odpowiednich norm i posiadać aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje 
zgodności wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentów.
 
Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmoni
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobata technic
państwa członkowskiego Unii Eu
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlane
umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez 
Komisję Europejską, albo 

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlega
dla których dokonano oceny zgodności z Polską Nor
budowlany", 

- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.
 
Wyroby instalowane w obiekcie powinny odpowi
oraz powinny posiadać deklaracje zgodności lub oznakowanie CE zgodnie z Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie 
oceny zgodności (Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi zm
 
Wyroby nie podlegające obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji powinny mieć udokumentowaną dobrą jakość i spełniać 
wymagania bezpieczeństwa pracy oraz być właściwe z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.
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zobowiązany jest wykonać własny staraniem, a koszty za wykonanie wszystkich czynności uwzględ

Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które 
są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 
nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Grupy klasy i kategorie robót. 

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót dotyczą stosowania Wspólnego Słownika Zamówień przez zamawiających w Unii 
Europejskiej. Wspólny Słownik Zamówień jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych stworzonym na 
potrzeby zamówień publicznych. Wspólny Słownik Zamówień składa się ze słownika głównego oraz słowni
Słownik główny obejmuje nazwy dostaw, robót budowlanych lub usług, którym przypisane zostały 9
dwie cyfry określają działy, pierwsze trzy cyfry określają grupy, pierwsze cztery cyfry określają klasy, pierwsze pięć
kategorie. Ostatnia dziewiąta cyfra ma charakter kontrolny i służy do zweryfikowania prawidłowości poprzednich cyfr.

0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych. 

3 Roboty instalacyjne elektryczne. 

0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych. 
8 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

e materiały, urządzenia lub inne wyroby użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać wymagania 
odpowiednich norm i posiadać aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje 

nie stosowane przez producentów. 

Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć: 
oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobata techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisję 

ską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu 
umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez 

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 

termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 

Wyroby instalowane w obiekcie powinny odpowiadać wymaganiom jakościowym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz powinny posiadać deklaracje zgodności lub oznakowanie CE zgodnie z Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie 
oceny zgodności (Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi zmianami).  

Wyroby nie podlegające obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji powinny mieć udokumentowaną dobrą jakość i spełniać 
wymagania bezpieczeństwa pracy oraz być właściwe z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. 
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zobowiązany jest wykonać własny staraniem, a koszty za wykonanie wszystkich czynności uwzględnione zostaną w cenie 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które 
powiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
dzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 

ika Zamówień przez zamawiających w Unii 
Europejskiej. Wspólny Słownik Zamówień jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych stworzonym na 
potrzeby zamówień publicznych. Wspólny Słownik Zamówień składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. 
Słownik główny obejmuje nazwy dostaw, robót budowlanych lub usług, którym przypisane zostały 9-cyfrowe kody. Pierwsze 
dwie cyfry określają działy, pierwsze trzy cyfry określają grupy, pierwsze cztery cyfry określają klasy, pierwsze pięć cyfr określa 
kategorie. Ostatnia dziewiąta cyfra ma charakter kontrolny i służy do zweryfikowania prawidłowości poprzednich cyfr. 

8 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

e materiały, urządzenia lub inne wyroby użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać wymagania 
odpowiednich norm i posiadać aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje 

zowaną normą europejską 
zną lub krajową specyfikacją techniczną 

ropejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisję 

j wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu 
umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez 

wiązkowemu oznakowaniu CE, 
mą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób 

adać wymaganiom jakościowym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz powinny posiadać deklaracje zgodności lub oznakowanie CE zgodnie z Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie 

Wyroby nie podlegające obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji powinny mieć udokumentowaną dobrą jakość i spełniać 
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Wyroby, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy należy stosować zgodnie z Aprobatą Techniczną Producenta wyrobu. 
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. z 2004 r. 
 
Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy Prawo 
Budowlane oraz być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 
2041). 
 
Materiały budowlane muszą być oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie i muszą posiad

a. określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany;
b. identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek i klasę według 

Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;
c. numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą potwierdzono zgodność wyrobu 

budowlanego; 
d. numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności;
e. inne dane, jeżeli wynika to z Polskiej Normy wyrob
f. nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu 

budowlanego. 
 
Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty świadczące, że wbudo
materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.
 
W odniesieniu do wszystkich materiałów palnych należy stosować materiały niewydzielające toksycznych produktów spalania.
 
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 znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
 
UWAGA: 
W wypadku braku ustalenia koloru materiałów w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej należy ustalić 
kolorystykę w trakcie wykonywania robót z Inspektorem Nadzoru.
 
2.2 Pozyskiwanie masowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek 
źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Ins
Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.
 
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierająca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez 
siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inspekt
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża.
 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 
materiałów do robót.  
 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i 
wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót.
 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane 
umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora 
nadzoru. 
 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, 
obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy.
 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.
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Polskiej Normy należy stosować zgodnie z Aprobatą Techniczną Producenta wyrobu. 
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. z 2004 r. Nr 249 poz. 2497). 

Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy Prawo 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 

być oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie i muszą posiadać informację od producenta zawierającą: 

określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany;
identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek i klasę według 

bu lub aprobaty technicznej; 
numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą potwierdzono zgodność wyrobu 

numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności; 
inne dane, jeżeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej; 
nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu 

Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty świadczące, że wbudo
materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

W odniesieniu do wszystkich materiałów palnych należy stosować materiały niewydzielające toksycznych produktów spalania.

ganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

W wypadku braku ustalenia koloru materiałów w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej należy ustalić 
kolorystykę w trakcie wykonywania robót z Inspektorem Nadzoru. 

Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek 
źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Ins
Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierająca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez 
siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i 
wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach 
umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w 
obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.
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Polskiej Normy należy stosować zgodnie z Aprobatą Techniczną Producenta wyrobu. 
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek 

Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy Prawo 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 

być oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego 

określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany; 
identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek i klasę według 

numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą potwierdzono zgodność wyrobu 

nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu 

Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty świadczące, że wbudowane 
materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane. 

W odniesieniu do wszystkich materiałów palnych należy stosować materiały niewydzielające toksycznych produktów spalania. 

ganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 

W wypadku braku ustalenia koloru materiałów w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej należy ustalić 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek 
źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi 

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierająca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i 

z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach 
umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora 

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
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2.3 Materiały potrzebne do realizacji zamówienia.

Do wykonania przyjętych robót elektrycznych należy użyć następujących materiałów:
ETAP I – materiały wykonawcy: 

• cement portlandzki CEM 1 
• ciasto wapienne (wapno gaszone)
• gniazdo dedykowane pojedyńcze z bolcem ochronnym 2x1P+N+PE, 10/16A, 230V, IP20, p/t
• gniazdo dedykowane pojedyńcze z bolcem ochronnym 2x1P+N+PE, 10/16A, 230V, IP20, p/t (bez ramki)
• gniazdo elektryczne pojedyncze z bolcem ochronnym 2x1P+N+PE, 10/16A, 230V, IP44, p/t.
• gniazdo elektryczne pojedyńcze z bolcem ochronnym 2x1P+N+PE, 10/16A, 230V, IP20, p/t
• gniazdo elektryczne siłowe 3x1P+N+PE, 16A, 400V, IP44
• kable YKY 5x6mm2 
• kasownik do sygnalizacji przyzywowej w wc dla niepełnosprawnych
• kołki rozporowe plastikowe 
• końcówki kablowe 6mm2 
• lampka z buczkiem do sygnalizacji przyzywowej w wc dla niepełnosprawnych
• łącznik 1-biegunowy p/t 230V 
• łącznik 1-biegunowy p/t 230V, IP44
• łącznik schodowy p/t 230V 
• łącznik świecznikowy p/t 230V 
• opaski kablowe typu Oki 
• piasek do betonów 
• przewód kabelkowy HDGs 2x1,5 mm2
• przewód kabelkowy YDYżo 2x1,5 mm2 750V
• przewód kabelkowy YDYżo 3x1,5 mm2 750V
• przewód kabelkowy YDYżo 3x2,5 mm2 750V
• przewód kabelkowy YDYżo 4x1,5 mm2 
• przewód kabelkowy YDYżo 5x2,5 mm2 750V
• przycisk awaryjnego wyłączenia zasilania n/t w obudowie IP 54 koloru czerwonego z szybką ochronna
• przycisk pociągowy do sygnalizacji przyzywowej w wc dla niepełnosprawnych
• puszka z tworzywa sztucznego podtynkowa 
• puszka z tworzywa sztucznego podtynkowa okrągła pojedyncza, PK

g-k 
• puszka z tworzywa sztucznego podtynkowa okrągła potrójna, PK
• puszki izolacyjne podtynkowe PO 80 mm z pokrywą
• puszki izolacyjne podtynkowe PO 80 mm z pokrywą 
• ramka trzykrotna pozioma do osprzętu elektroinstalacyjnego
• rury instalacyjne typu RS 37 
• rury przewodowe z PCW o średnicy do 40mm
• rury przewodowe z PCW śr. do 40mm
• tablica RN1 wyposażona zgodnie z projektem, kompletna
• tablica RN2 wyposażona zgodnie z projektem, kompletna
• tablica RN3 wyposażona zgodnie z projektem, kompletna
• transformator 24V AC do instalacji sygnalizacji przyzywowej
• uchwyty uniwersalne typu UKU 
• wazelina techniczna 
• wentylator ścienny (min. 100m3/h załączanie z oświetleniem) z wbudowanym wyłącznikiem opóźniającym
• wentylator ścienny (min. 50m3/h załączanie z oświetleniem) z wbudowanym wyłącznikiem opóźniającym
• wentylator ścienny dwubiegowy (min. 25m3/h praca ciągła; min. 50m3/h załączanie z oświetleniem) z wbudowanym 

wyłącznikiem opóźniającym 
• wentylator ścienny dwubiegowy (min. 35m3/h praca ciągła; min. 75m3/h załączanie z oświetleniem) z wbudowanym 

wyłącznikiem opóźniającym 
• złączki do rur instalacyjnych typu RVS 37
• złączki WAGO do 2,5 mm2 
• materiały pomocnicze 
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potrzebne do realizacji zamówienia. 

Do wykonania przyjętych robót elektrycznych należy użyć następujących materiałów: 

ciasto wapienne (wapno gaszone) 
gniazdo dedykowane pojedyńcze z bolcem ochronnym 2x1P+N+PE, 10/16A, 230V, IP20, p/t
gniazdo dedykowane pojedyńcze z bolcem ochronnym 2x1P+N+PE, 10/16A, 230V, IP20, p/t (bez ramki)

elektryczne pojedyncze z bolcem ochronnym 2x1P+N+PE, 10/16A, 230V, IP44, p/t.
gniazdo elektryczne pojedyńcze z bolcem ochronnym 2x1P+N+PE, 10/16A, 230V, IP20, p/t 
gniazdo elektryczne siłowe 3x1P+N+PE, 16A, 400V, IP44 

ji przyzywowej w wc dla niepełnosprawnych 

lampka z buczkiem do sygnalizacji przyzywowej w wc dla niepełnosprawnych 

biegunowy p/t 230V, IP44 

przewód kabelkowy HDGs 2x1,5 mm2 
przewód kabelkowy YDYżo 2x1,5 mm2 750V 
przewód kabelkowy YDYżo 3x1,5 mm2 750V 
przewód kabelkowy YDYżo 3x2,5 mm2 750V 
przewód kabelkowy YDYżo 4x1,5 mm2 750V 
przewód kabelkowy YDYżo 5x2,5 mm2 750V 
przycisk awaryjnego wyłączenia zasilania n/t w obudowie IP 54 koloru czerwonego z szybką ochronna
przycisk pociągowy do sygnalizacji przyzywowej w wc dla niepełnosprawnych 
puszka z tworzywa sztucznego podtynkowa okrągła pojedyncza, PK-60 dla osprzętu mocowanego na wkręty
puszka z tworzywa sztucznego podtynkowa okrągła pojedyncza, PK-60 dla osprzętu mocowanego na wkręty 

puszka z tworzywa sztucznego podtynkowa okrągła potrójna, PK-60 dla osprzętu mocowanego na wkręty
puszki izolacyjne podtynkowe PO 80 mm z pokrywą 
puszki izolacyjne podtynkowe PO 80 mm z pokrywą - do ścian g-k 
ramka trzykrotna pozioma do osprzętu elektroinstalacyjnego 

rury przewodowe z PCW o średnicy do 40mm 
rury przewodowe z PCW śr. do 40mm 
tablica RN1 wyposażona zgodnie z projektem, kompletna 
tablica RN2 wyposażona zgodnie z projektem, kompletna 
tablica RN3 wyposażona zgodnie z projektem, kompletna 
transformator 24V AC do instalacji sygnalizacji przyzywowej w wc dla niepełnosprawnych 

 

wentylator ścienny (min. 100m3/h załączanie z oświetleniem) z wbudowanym wyłącznikiem opóźniającym
wentylator ścienny (min. 50m3/h załączanie z oświetleniem) z wbudowanym wyłącznikiem opóźniającym
wentylator ścienny dwubiegowy (min. 25m3/h praca ciągła; min. 50m3/h załączanie z oświetleniem) z wbudowanym 

iegowy (min. 35m3/h praca ciągła; min. 75m3/h załączanie z oświetleniem) z wbudowanym 

złączki do rur instalacyjnych typu RVS 37 
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gniazdo dedykowane pojedyńcze z bolcem ochronnym 2x1P+N+PE, 10/16A, 230V, IP20, p/t 
gniazdo dedykowane pojedyńcze z bolcem ochronnym 2x1P+N+PE, 10/16A, 230V, IP20, p/t (bez ramki) 

elektryczne pojedyncze z bolcem ochronnym 2x1P+N+PE, 10/16A, 230V, IP44, p/t. 
 

przycisk awaryjnego wyłączenia zasilania n/t w obudowie IP 54 koloru czerwonego z szybką ochronna 

60 dla osprzętu mocowanego na wkręty 
60 dla osprzętu mocowanego na wkręty - do ścian 

wanego na wkręty 

wentylator ścienny (min. 100m3/h załączanie z oświetleniem) z wbudowanym wyłącznikiem opóźniającym 
wentylator ścienny (min. 50m3/h załączanie z oświetleniem) z wbudowanym wyłącznikiem opóźniającym 
wentylator ścienny dwubiegowy (min. 25m3/h praca ciągła; min. 50m3/h załączanie z oświetleniem) z wbudowanym 

iegowy (min. 35m3/h praca ciągła; min. 75m3/h załączanie z oświetleniem) z wbudowanym 
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ETAP I – materiały inwestora: 
• Oprawa oświetleniowa 1,2W IP44 (typ IB AW wg projektu), kompletna, wyposażona w źródła światła
• Oprawa oświetleniowa 2x14W IP44 (typ BN1 wg projek
• Oprawa oświetleniowa 3W IP44 (typ NO AW wg projektu), kompletna, wyposażona w źródła światła
• Oprawy bryzgoszczelne strugoodporne do przykręcania 1x14W IP44 (typ XW1 wg projektu), kompletna, wyposażona 

w źródła światła 
• Oprawy bryzgoszczelne strugoodporne do przykręcania 2x14W IP65 (typ U1 AW wg projektu), kompletna, 

wyposażona w źródła światła 
• Oprawy strugoodporne pyłoszczelne w obudowie metalowej 2x24W IP44 (typ RL1 wg projektu), kompletna, 

wyposażona w źródła światła 
• Oprawy strugoodporne pyłoszczelne w obudowie metalowej 2x54W (typ RL5 wg projektu), kompletna, wyposażona w 

źródła światła 
• Oprawy strugoodporne pyłoszczelne w obudowie metalowej 3x24W IP44 (typ RL2 wg projektu), kompletna, 

wyposażona w źródła światła 
• Oprawy świetlówkowe 2x28W (typ R1 wg projektu), kompletna, wyposażona w źródła światła
• Oprawy świetlówkowe 2x54 (typ RL4 wg projektu), kompletna, wyposażona w źródła światła
• Oprawy świetlówkowe2x28W (typ RL3 wg projektu), kompletna, wyposażona w źródła świ

 
2.4 Rodzaje materiałów. 

2.4.1 Piasek. 

Piasek przy układaniu kabli w powinien być w gatunku "3" i odpowiadać wymaganiom BN
 
2.4.2 Folia. 

Folię należy stosować do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca się stosowanie folii kalandrowanej z 
uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gatunek I. 
 
Dla ochrony kabli o napięciu znamionowym do 1 kV należy stosować folię koloru niebieskiego, a przy napięciach od 1 do 30 
kV, koloru czerwonego. 
 
Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała ułożone kable, lecz nie
 
Folia powinna spełniać wymagania BN-68/6353
 
2.4.3 Kable i przewody. 

Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację wg wymogów dla rodzaju pomieszczenia i 
powlokę ochronną. 
 
Jako materiały przewodzące można stos
należy stosować obowiązkowo przewody miedziane.
 
Napięcia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV; 12/20 kV; 18/30 kV, a przekroje żył: 1
1000 mm2. 
 
Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do układania na stale, w osłonach lub 
bez, klejonych bezpośrednio do podłoża lub układanych na linkach nośnych, a także natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem: 
ilość żył zależy od przeznaczenia danego przewodu.
 
Napięcia znamionowe izolacji wynoszą: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w za
układanych przewodów mogą wynosić (0,35) 0,4 do 240 mm
stosowania przekroju minimalnego 1,5 mm
 
Przewody szynowe służą do zasilania wewnętrznych magistrali energetycznych, obsłu
odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy, obwody rozdzielcze dla dużej liczby
zasilanie dużej ilości silników lub opraw oświetleniowych zamontowanych liniowo.
 
Jako materiały przewodzące szynoprzewodów można stosować miedź i aluminium (alu
szynoprzewody można montować wykonane w obu
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Oprawa oświetleniowa 1,2W IP44 (typ IB AW wg projektu), kompletna, wyposażona w źródła światła
Oprawa oświetleniowa 2x14W IP44 (typ BN1 wg projektu), kompletna, wyposażona w źródła światła
Oprawa oświetleniowa 3W IP44 (typ NO AW wg projektu), kompletna, wyposażona w źródła światła
Oprawy bryzgoszczelne strugoodporne do przykręcania 1x14W IP44 (typ XW1 wg projektu), kompletna, wyposażona 

Oprawy bryzgoszczelne strugoodporne do przykręcania 2x14W IP65 (typ U1 AW wg projektu), kompletna, 

Oprawy strugoodporne pyłoszczelne w obudowie metalowej 2x24W IP44 (typ RL1 wg projektu), kompletna, 

Oprawy strugoodporne pyłoszczelne w obudowie metalowej 2x54W (typ RL5 wg projektu), kompletna, wyposażona w 

Oprawy strugoodporne pyłoszczelne w obudowie metalowej 3x24W IP44 (typ RL2 wg projektu), kompletna, 

Oprawy świetlówkowe 2x28W (typ R1 wg projektu), kompletna, wyposażona w źródła światła
Oprawy świetlówkowe 2x54 (typ RL4 wg projektu), kompletna, wyposażona w źródła światła
Oprawy świetlówkowe2x28W (typ RL3 wg projektu), kompletna, wyposażona w źródła światła

Piasek przy układaniu kabli w powinien być w gatunku "3" i odpowiadać wymaganiom BN-87/6774-04.

Folię należy stosować do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca się stosowanie folii kalandrowanej z 
ubości od 0,4 do 0,6 mm, gatunek I.  

Dla ochrony kabli o napięciu znamionowym do 1 kV należy stosować folię koloru niebieskiego, a przy napięciach od 1 do 30 

Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała ułożone kable, lecz nie węższa niż 20 cm 

68/6353-03. 

Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację wg wymogów dla rodzaju pomieszczenia i 

Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium o liczbie żył: 1, 3, 4, 5 przy czym dla przekro
należy stosować obowiązkowo przewody miedziane. 

Napięcia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV; 12/20 kV; 18/30 kV, a przekroje żył: 1

Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do układania na stale, w osłonach lub 
bez, klejonych bezpośrednio do podłoża lub układanych na linkach nośnych, a także natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem: 

znaczenia danego przewodu. 

Napięcia znamionowe izolacji wynoszą: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zależności od wymogów, przekroje 
układanych przewodów mogą wynosić (0,35) 0,4 do 240 mm2, przy czym zasilanie energetyczne bu

malnego 1,5 mm2. 

Przewody szynowe służą do zasilania wewnętrznych magistrali energetycznych, obsługujących duże rozdzielnice instalacyjne, 
odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy, obwody rozdzielcze dla dużej liczby odbiorników zamontowanych w ciągach np. 
zasilanie dużej ilości silników lub opraw oświetleniowych zamontowanych liniowo. 

Jako materiały przewodzące szynoprzewodów można stosować miedź i aluminium (aluminium pokryte niklem i ocynowane); 
na montować wykonane w obudowie o określonym stopniu ochrony IP lub bez obudowy.
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Oprawa oświetleniowa 1,2W IP44 (typ IB AW wg projektu), kompletna, wyposażona w źródła światła 
tu), kompletna, wyposażona w źródła światła 

Oprawa oświetleniowa 3W IP44 (typ NO AW wg projektu), kompletna, wyposażona w źródła światła 
Oprawy bryzgoszczelne strugoodporne do przykręcania 1x14W IP44 (typ XW1 wg projektu), kompletna, wyposażona 

Oprawy bryzgoszczelne strugoodporne do przykręcania 2x14W IP65 (typ U1 AW wg projektu), kompletna, 

Oprawy strugoodporne pyłoszczelne w obudowie metalowej 2x24W IP44 (typ RL1 wg projektu), kompletna, 

Oprawy strugoodporne pyłoszczelne w obudowie metalowej 2x54W (typ RL5 wg projektu), kompletna, wyposażona w 

Oprawy strugoodporne pyłoszczelne w obudowie metalowej 3x24W IP44 (typ RL2 wg projektu), kompletna, 

Oprawy świetlówkowe 2x28W (typ R1 wg projektu), kompletna, wyposażona w źródła światła 
Oprawy świetlówkowe 2x54 (typ RL4 wg projektu), kompletna, wyposażona w źródła światła 

atła 

04. 

Folię należy stosować do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca się stosowanie folii kalandrowanej z 

Dla ochrony kabli o napięciu znamionowym do 1 kV należy stosować folię koloru niebieskiego, a przy napięciach od 1 do 30 

Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację wg wymogów dla rodzaju pomieszczenia i 

ować miedź i aluminium o liczbie żył: 1, 3, 4, 5 przy czym dla przekroju żył do 10 mm2 

Napięcia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV; 12/20 kV; 18/30 kV, a przekroje żył: 16 do 

Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do układania na stale, w osłonach lub 
bez, klejonych bezpośrednio do podłoża lub układanych na linkach nośnych, a także natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem: 

leżności od wymogów, przekroje 
, przy czym zasilanie energetyczne budynków wymaga 

gujących duże rozdzielnice instalacyjne, 
odbiorników zamontowanych w ciągach np. 

minium pokryte niklem i ocynowane); 
dowie o określonym stopniu ochrony IP lub bez obudowy. 



 

 

 

INWEST-TOOR Usługi w budownictwie
02-495 Warszawa ul. Wojciechowskiego 36 m 23B

NIP: 522-213-37-50 

 
 

 
Kable używane do oświetlenia zewnętrznego powinny spełniać wymagania PN
napięciu znamionowym 0,6/1 kV, pięciożyłowych o żyłach mied
dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i 
zwarciowe oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w przypadku zerowania
 
Nie zaleca się stosowania kabli o przekroju większym niż 50 mm
 
Bębny z kablami należy przechowywać w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i 
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
 
2.4.4 Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów.

Przepusty kablowe i osłony krawędzi 
między strefami lub dla ochrony izolacji przewodów przy przejściach przez ścianki konstrukcji wsporczych należy 
przepusty ochronne. Kable i przewody układane bezpośrednio na podłodze należy chronić poprzez stosowanie osłon (rury 
instalacyjne, listwy podłogowe). 
 
Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub aluminiowych jako mocowane sys
samonośne stanowią osprzęt różnych elementów instalacji elek
przewodów, ale także innego wyposażenia, dodatkowo łatwo z nich budować skomplikowane ciągi drabinkowe.
 
Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub aluminio
sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szeroko
elementów dodatkowych, ułatwiających układanie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniające utrudniony dostęp do kabli i 
przewodów dla nieuprawnionych osób. Systemy koryt metalowych posiada
kabli sztywnych (np. o większych przekrojach żył).
 
Kanały i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo alumi
tworzywo sztuczne, ze względu na miejsce montażu mogą być ścienne, przypodłogowe, sufitowe, podłogowe: odporne na 
temperaturę otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C. Wymiary kanałów i listew są zróżnicowane w zależności od decyzji 
producenta, przeważają płaskie a ich szerokości (10) 16 do 256 (300) mm, jedno
posiadają przegrody wewnętrzne stale lub mo
równoległych we wspólnym kanale lub listwie. Zasady instalowania równoległego różnych sieci przy wykorzy
listew instalacyjnych należy przyjąć wg zaleceń producenta i
2800 mm występują w odmianie podstawowej i o podwyższonych wymaganiach estetycznych jako słupki lub kolumny 
aktywacyjne. Osprzęt kanałów i listew można podzielić na dwie grupy: ułatwiający prow
stanowiący wyposażenie użytkowe jak gniazda i przyciski instala
transmisji danych oraz audio-video. 
 
Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łą
metalowe, głównie stalowe - zasadą jest używanie materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub 
trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej 
człowieka. Rurowe instalacje wnętrzowe powinny być odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od 
względu na wytrzymałość, wymagają stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i średnich. Jednocześ
silników i maszyn narażonych na uszkodzenia mechaniczne należy wykonywać przy użyciu rur stalowych. Dobór średnicy rur 
instalacyjnych zależy od przekroju poprzecznego kabli i przewodów wciąganych oraz ich ilości wciąganej do wspólnej rury 
instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogą być gładkie lub karbowane i jednocześnie giętkie lub sztywne; średnice 
typowych rur gładkich: od Ø 16 do 0 63 mm (większe dla kabli o dużych przekrojach żył wg potrzeb do 200 mm
średnice typowych rur karbowanych: od o 16 do Ø 54 mm. Rury stalo
lub karbowane - średnice typowych rur gładkich (sztywnych): od Ø 13 do Ø 42 mm, średnice typowych rur karbowanych 
giętkich: od Ø 7 do Ø 48 mm i sztywnych od
instalacjach podłogowych stosuje się giętkie osłony kablowe 
sztucznych. 
 
Kanały podłogowe poziome o wymiarach 
blach aluminiowych jako perforowane lub pełne. Osprzęt kanałów podłogowych stanowią elementy ułatwiające prowadzenie 
instalacji oraz pokrywy i podłogowe punkty aktywacyjne (wyposażenie użytkowe) jak
wypustami do montażu osprzętu podtynkowego, z pierścieniem Ø 45 mm, różnego typu i innego. Montaż kanałów 
podłogowych może odbywać się w podkładzie balonowym, warstwie wyrównawczej (zatapiane w szlichcie o grubości 40 do 
115 mm - z możliwością regulacji do 25 mm rzędnej góry kanału), a także w podłogach pustakowych lub podniesionych.
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Kable używane do oświetlenia zewnętrznego powinny spełniać wymagania PN-93/E-90401. Zaleca się stosowanie kabli o 
napięciu znamionowym 0,6/1 kV, pięciożyłowych o żyłach miedzianych w izolacji polwinitowej. Przekrój żył powinien być 
dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i 
zwarciowe oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w przypadku zerowania ochronnego. 

Nie zaleca się stosowania kabli o przekroju większym niż 50 mm2. 

Bębny z kablami należy przechowywać w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i 
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 

cyjny do kabli i przewodów. 

Przepusty kablowe i osłony krawędzi - w przypadku podziału budynku na strefy pożarowe, w miejscach przejścia kabli 
między strefami lub dla ochrony izolacji przewodów przy przejściach przez ścianki konstrukcji wsporczych należy 
przepusty ochronne. Kable i przewody układane bezpośrednio na podłodze należy chronić poprzez stosowanie osłon (rury 

wykonane z perforowanych taśm stalowych lub aluminiowych jako mocowane sys
samonośne stanowią osprzęt różnych elementów instalacji elektrycznej. Pozwalają na swobodne mocowanie nie tylko kabli i 
przewodów, ale także innego wyposażenia, dodatkowo łatwo z nich budować skomplikowane ciągi drabinkowe.

wykonane z perforowanych taśm stalowych lub aluminiowych lub siatkowe oraz z tworzyw 
sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokości 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadają bogate zestawy 

h układanie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniające utrudniony dostęp do kabli i 
przewodów dla nieuprawnionych osób. Systemy koryt metalowych posiadają łączniki łukowe, umożliwiające płynne układanie 

krojach żył). 

wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo aluminiowych lub jako kombinacja metal
tworzywo sztuczne, ze względu na miejsce montażu mogą być ścienne, przypodłogowe, sufitowe, podłogowe: odporne na 

5 do + 60°C. Wymiary kanałów i listew są zróżnicowane w zależności od decyzji 
producenta, przeważają płaskie a ich szerokości (10) 16 do 256 (300) mm, jednocześnie kanały o większej szerokości 
posiadają przegrody wewnętrzne stale lub mocowane dla umożliwienia prowadzenia różnych rodzajów instalacji w ciągach 
równoległych we wspólnym kanale lub listwie. Zasady instalowania równoległego różnych sieci przy wykorzy
listew instalacyjnych należy przyjąć wg zaleceń producenta i zaleceń normy. Kanały pionowe o wymiarach 

stawowej i o podwyższonych wymaganiach estetycznych jako słupki lub kolumny 
aktywacyjne. Osprzęt kanałów i listew można podzielić na dwie grupy: ułatwiający prowadzenie instalacji oraz pokrywy i 
stanowiący wyposażenie użytkowe jak gniazda i przyciski instalacyjne silno- i słaboprądowe, elementy sieci telefonicznych, 

(rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych albo 
zasadą jest używanie materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub 

trzymują płomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie są szkodliwe dla 
człowieka. Rurowe instalacje wnętrzowe powinny być odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od 
względu na wytrzymałość, wymagają stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i średnich. Jednocześ

żonych na uszkodzenia mechaniczne należy wykonywać przy użyciu rur stalowych. Dobór średnicy rur 
instalacyjnych zależy od przekroju poprzecznego kabli i przewodów wciąganych oraz ich ilości wciąganej do wspólnej rury 
instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogą być gładkie lub karbowane i jednocześnie giętkie lub sztywne; średnice 

kich: od Ø 16 do 0 63 mm (większe dla kabli o dużych przekrojach żył wg potrzeb do 200 mm
ur karbowanych: od o 16 do Ø 54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane mogą być gładkie 

wych rur gładkich (sztywnych): od Ø 13 do Ø 42 mm, średnice typowych rur karbowanych 
giętkich: od Ø 7 do Ø 48 mm i sztywnych od Ø 16 do Ø 50 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i przewodów w 
instalacjach podłogowych stosuje się giętkie osłony kablowe -spiralne, wykonane z taśmy lub karbowane rury z tworzyw 

Kanały podłogowe poziome o wymiarach - szerokość 200, 250, 300, 350 i 400 mm należy wykonane z tworzyw sztucznych, 
blach aluminiowych jako perforowane lub pełne. Osprzęt kanałów podłogowych stanowią elementy ułatwiające prowadzenie 
instalacji oraz pokrywy i podłogowe punkty aktywacyjne (wyposażenie użytkowe) jak ramki i puszki montażowe wraz z 
wypustami do montażu osprzętu podtynkowego, z pierścieniem Ø 45 mm, różnego typu i innego. Montaż kanałów 
podłogowych może odbywać się w podkładzie balonowym, warstwie wyrównawczej (zatapiane w szlichcie o grubości 40 do 

z możliwością regulacji do 25 mm rzędnej góry kanału), a także w podłogach pustakowych lub podniesionych.
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90401. Zaleca się stosowanie kabli o 
zianych w izolacji polwinitowej. Przekrój żył powinien być 

dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i 

Bębny z kablami należy przechowywać w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i 

we, w miejscach przejścia kabli 
między strefami lub dla ochrony izolacji przewodów przy przejściach przez ścianki konstrukcji wsporczych należy stosować 
przepusty ochronne. Kable i przewody układane bezpośrednio na podłodze należy chronić poprzez stosowanie osłon (rury 

wykonane z perforowanych taśm stalowych lub aluminiowych jako mocowane systemowo lub 
trycznej. Pozwalają na swobodne mocowanie nie tylko kabli i 

przewodów, ale także innego wyposażenia, dodatkowo łatwo z nich budować skomplikowane ciągi drabinkowe. 

wych lub siatkowe oraz z tworzyw 
ści 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadają bogate zestawy 

h układanie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniające utrudniony dostęp do kabli i 
ją łączniki łukowe, umożliwiające płynne układanie 

niowych lub jako kombinacja metal-
tworzywo sztuczne, ze względu na miejsce montażu mogą być ścienne, przypodłogowe, sufitowe, podłogowe: odporne na 

5 do + 60°C. Wymiary kanałów i listew są zróżnicowane w zależności od decyzji 
cześnie kanały o większej szerokości 

cowane dla umożliwienia prowadzenia różnych rodzajów instalacji w ciągach 
równoległych we wspólnym kanale lub listwie. Zasady instalowania równoległego różnych sieci przy wykorzystaniu kanałów i 

my. Kanały pionowe o wymiarach - wysokość 176 do 
stawowej i o podwyższonych wymaganiach estetycznych jako słupki lub kolumny 

adzenie instalacji oraz pokrywy i 
i słaboprądowe, elementy sieci telefonicznych, 

czniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych albo 
zasadą jest używanie materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub 

temperaturze gazy nie są szkodliwe dla 
człowieka. Rurowe instalacje wnętrzowe powinny być odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze 
względu na wytrzymałość, wymagają stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i średnich. Jednocześnie podłączenia 

żonych na uszkodzenia mechaniczne należy wykonywać przy użyciu rur stalowych. Dobór średnicy rur 
instalacyjnych zależy od przekroju poprzecznego kabli i przewodów wciąganych oraz ich ilości wciąganej do wspólnej rury 
instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogą być gładkie lub karbowane i jednocześnie giętkie lub sztywne; średnice 

kich: od Ø 16 do 0 63 mm (większe dla kabli o dużych przekrojach żył wg potrzeb do 200 mm2) natomiast 
we czarne, malowane lub ocynkowane mogą być gładkie 

wych rur gładkich (sztywnych): od Ø 13 do Ø 42 mm, średnice typowych rur karbowanych 
wania kabli i przewodów w 

spiralne, wykonane z taśmy lub karbowane rury z tworzyw 

, 300, 350 i 400 mm należy wykonane z tworzyw sztucznych, 
blach aluminiowych jako perforowane lub pełne. Osprzęt kanałów podłogowych stanowią elementy ułatwiające prowadzenie 

ramki i puszki montażowe wraz z 
wypustami do montażu osprzętu podtynkowego, z pierścieniem Ø 45 mm, różnego typu i innego. Montaż kanałów 
podłogowych może odbywać się w podkładzie balonowym, warstwie wyrównawczej (zatapiane w szlichcie o grubości 40 do 

z możliwością regulacji do 25 mm rzędnej góry kanału), a także w podłogach pustakowych lub podniesionych. 
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2.4.5 Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt

Uchwyty do mocowania kabli i przewodów 
wbijane i mocowane do innych elementów np. paski zacisko
tworzyw sztucznych (niektóre elementy mogą być wykonane także z metali).
 
Uchwyty do rur instalacyjnych - wykona
poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane).
 
Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do montażu gniazd i łączników instalacyjny
występują jako łączące, przelotowe, odgałęźne lub podło
elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane w wysokiej 
temperaturze przez puszkę gazy nie są szkodliwe dla człowieka, jednocześnie zapewniają stopień ochrony minimalny IP 2X. 
Dobór typu puszki uzależniony jest od systemu instalacyj
podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, po
wymagania co do ich wielkości: puszka sprzętowa Ø 60 mm, sufitowa lub końco
przelotowa Ø 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu
elektroinstalacyjne do montażu gniazd i łączników instalacyjnych powinny być przystosowane do moco
pomocą „pazurków” i / lub wkrętów. 
 
Końcówki kablowe, zaciski i konektory
miedź, mosiądz, montowane poprzez zaciskanie, skręcanie lub lutowanie: ich zastosowanie ułatwia podłączanie i umożliwia 
wielokrotne odłączanie i przyłączanie przewodów do Instalacji bez koniecznośc
przewodu oraz umożliwia systemowe izolowanie za pomocą osłon izolacyjnych.
Pozostały osprzęt - ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można kilka grup materiałów: oznaczniki 
przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp.
 
2.4.6 Sprzęt instalacyjny. 

Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo
• Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach Ø 60 mm za p

„pazurków”. 
• Łączniki natynkowe i natynkowo

pomocą wkrętów lub przyklejane.
• Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o prze
• Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia.
• Podstawowe dane techniczne: 

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

 
2.4.7 Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i 

natynkowo-wtynkowych: 

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

• Gniazda natynkowe i natynkowo
instalowania bezpośredniego na podłożu za pomocą wkrę

• Gniazda natynkowe 3-fazowe muszą być przystosowane do 5
ochronnego oraz neutralnego. 

 
Zaciski do połączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodów o prze
zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.
 
Obudowy gniazd należy wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących pło
 
Podstawowe dane techniczne gniazd: 

- napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,
- prąd znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1
- prąd znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3
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Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt 

Uchwyty do mocowania kabli i przewodów - klinowane w otworze z elementem trzymającym stałym lub zaciskowym, 
wbijane i mocowane do innych elementów np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykręcane; stosowane głównie z 
tworzyw sztucznych (niektóre elementy mogą być wykonane także z metali). 

wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak rury instalacyjne 
poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane). 

mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do montażu gniazd i łączników instalacyjny
występują jako łączące, przelotowe, odgałęźne lub podłogowe i sufitowe. Wykonane są z materiałów o wytrzymałości 
elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane w wysokiej 

zkę gazy nie są szkodliwe dla człowieka, jednocześnie zapewniają stopień ochrony minimalny IP 2X. 
Dobór typu puszki uzależniony jest od systemu instalacyjnego. Ze względu na system montażu - występują puszki natynkowe, 

wtynkowe, podłogowe. W zależności od przeznaczenia puszki muszą spełniać na
wymagania co do ich wielkości: puszka sprzętowa Ø 60 mm, sufitowa lub końcowa Ø 60 mm lub 60x60 mm, rozgałęźna lub 

dwu-trzy- lub czterowejściowa dla przewodów o przekroju żyły do 6 mm
cyjne do montażu gniazd i łączników instalacyjnych powinny być przystosowane do moco

Końcówki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiałów dobrze przewodzących prąd elektryczny jak aluminium, 
miedź, mosiądz, montowane poprzez zaciskanie, skręcanie lub lutowanie: ich zastosowanie ułatwia podłączanie i umożliwia 
wielokrotne odłączanie i przyłączanie przewodów do Instalacji bez konieczności każdorazowego przygotowania końców 
przewodu oraz umożliwia systemowe izolowanie za pomocą osłon izolacyjnych. 

ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można kilka grup materiałów: oznaczniki 
zki i szyny, zaciski ochronne itp. 

ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo
Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach Ø 60 mm za p

Łączniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane są do instalowania bezpośrednio na podłożu (ścianie) za 
pomocą wkrętów lub przyklejane. 
Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0÷2,5 mm
Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia.

napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz, 

stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 
ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 

Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i 

fazowe powinny zostać wyposażone w styk ochronny i przystosowane do inst
pomocą wkrętów lub „pazurków". 

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

fazowe muszą być przystosowane do 5-cio żyłowych przewodów, w tym do podłączenia styku 

Zaciski do połączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodów o przekroju od 1,5÷6,0 mm
ocy i rodzaju gniazda wtykowego. 

Obudowy gniazd należy wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia. 

napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz, 
prąd znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych, 
prąd znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych, 
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jącym stałym lub zaciskowym, 
we lub uchwyty kablowe przykręcane; stosowane głównie z 

ne z tworzyw i w typowielkościach takich jak rury instalacyjne - mocowanie rury 

mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do montażu gniazd i łączników instalacyjnych, 
gowe i sufitowe. Wykonane są z materiałów o wytrzymałości 

elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane w wysokiej 
zkę gazy nie są szkodliwe dla człowieka, jednocześnie zapewniają stopień ochrony minimalny IP 2X. 

występują puszki natynkowe, 
dłogowe. W zależności od przeznaczenia puszki muszą spełniać następujące 

60 mm lub 60x60 mm, rozgałęźna lub 
dla przewodów o przekroju żyły do 6 mm2. Puszki 

cyjne do montażu gniazd i łączników instalacyjnych powinny być przystosowane do mocowania osprzętu za 

iałów dobrze przewodzących prąd elektryczny jak aluminium, 
miedź, mosiądz, montowane poprzez zaciskanie, skręcanie lub lutowanie: ich zastosowanie ułatwia podłączanie i umożliwia 

i każdorazowego przygotowania końców 

ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można kilka grup materiałów: oznaczniki 

ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych: 
Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach Ø 60 mm za pomocą wkrętów lub 

średnio na podłożu (ścianie) za 

0÷2,5 mm2. 
Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia. 

Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i 

sowane do instalowania w 

fazowe powinny być wyposażone w styk ochronny i przystosowane do 

cio żyłowych przewodów, w tym do podłączenia styku 

kroju od 1,5÷6,0 mm2 w zależności od 
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- stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X,
- stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

 
2.4.8 Sprzęt oświetleniowy. 

Montaż opraw oświetleniowych należy wykonywać na podstawie projektu oświetle
- dobór opraw i źródeł światła, 
- plan rozmieszczenia opraw, 
- rysunki sposobu mocowania opraw.
- plan instalacji zasilającej oprawy,
- obliczenie rozkładu natężenia oświetlenia oraz spadków napięcia i obciążeń,
- zasady konserwacji i eksploatacji instalacji oświetleniowej.

 
Oprawy oświetleniowe należy dobierać z katalogów producentów, odpowiednio do po
warunków środowiskowych - występują w czterech klasach ochronności przed porażeniem elektrycznym 
III. 
 
Wypusty sufitowe i ścienne powinny być przystosowane do instalowania opraw oświetle
przewodów ułożonych na stale nie może być mniejszy od 1 mm
przewody układane są w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementów budowlanych oraz 300 V w 
pozostałych przypadkach. 
 
Podział opraw oświetleniowych ze względu na rodzaj źródła światła:

- do żarówek, 
- do lamp fluorescencyjnych (świetlówek),
- do lamp rtęciowych wysokoprężnych,
- do lamp sodowych, 
- do lamp ksenonowych. 

 
Pod względem ochrony przed dotknięciem części opraw będących pod napięciem oraz przedostawaniem się ciał starych i 
wody do opraw; nadano oprawom następujące oznacze

- zwykła  lP 20 
- zamknięta  IP 4X 
- pyłoodporna IP 5X 
- pyłoszczelna IP 6X 
- kroploodporna IP X1 
- deszczodporna IP X3 
- bryzgoodporna IP X4 
- strugoodporna IP X5 
- wodoodporna IP X7 
- wodoszczelna IP X8 

 
W praktyce zdarza się, że dobrana oprawa oświetleniow
wnikaniem ciał stałych i wody np. oprawa OUS 250 o stop
części, gdzie znajduje się lampa oraz zwykłą i deszczodporną w części, gdzie z
(minimalny wymóg ochronny dla opraw drogowych).
 
Oprawy oświetleniowe i źródła światła powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową.
 
Oprawy oświetlenia zewnętrznego. 
Ze względu na wysoką skuteczność świetlną, trwałość i stałość strumienia świetlnego w czasie oraz oddawanie barw, zaleca 
się stosowanie wysokoprężnych lamp sodowych, rtęciowych lub rtęciowych z halogenkami.
 
Oprawy powinny charakteryzować się szerokim ograniczonym rozsyłem światła. Ze wzgl
należy oprawy o konstrukcji zamkniętej, stopniu zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi komory lampowej IP 65 i II 
klasą izolacji. 
 
Elementy oprawy, takie jak układ optyczny i korpus, powinny być wykonane z materiałów nier
 
Oprawy powinny być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej niż 
powietrza nie przekraczającej 80% i w opakowaniach fabrycznych.
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stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 
stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 

Montaż opraw oświetleniowych należy wykonywać na podstawie projektu oświetlenia, zawierającego co najmniej:

rysunki sposobu mocowania opraw. 
plan instalacji zasilającej oprawy, 
obliczenie rozkładu natężenia oświetlenia oraz spadków napięcia i obciążeń, 

eksploatacji instalacji oświetleniowej. 

Oprawy oświetleniowe należy dobierać z katalogów producentów, odpowiednio do potrzeb oświetleniowych pomieszczenia i 
występują w czterech klasach ochronności przed porażeniem elektrycznym 

Wypusty sufitowe i ścienne powinny być przystosowane do instalowania opraw oświetleniowych, przy czym przekrój 
przewodów ułożonych na stale nie może być mniejszy od 1 mm2 , a napięcie izolacji nie może być mniejsze od 750 V jeś
przewody układane są w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementów budowlanych oraz 300 V w 

Podział opraw oświetleniowych ze względu na rodzaj źródła światła: 

do lamp fluorescencyjnych (świetlówek), 
lamp rtęciowych wysokoprężnych, 

Pod względem ochrony przed dotknięciem części opraw będących pod napięciem oraz przedostawaniem się ciał starych i 
wody do opraw; nadano oprawom następujące oznaczenie związane ze stopniami ochrony: 

W praktyce zdarza się, że dobrana oprawa oświetleniowa jednocześnie spełnia wymagania dotyczące ochrony przed 
wnikaniem ciał stałych i wody np. oprawa OUS 250 o stopniu ochrony IP 64/23 jest oprawą pyłoszczelną i bryzgoodporną w 
części, gdzie znajduje się lampa oraz zwykłą i deszczodporną w części, gdzie znajduje się osprzęt stabilizacyjno
(minimalny wymóg ochronny dla opraw drogowych). 

Oprawy oświetleniowe i źródła światła powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. 

wietlną, trwałość i stałość strumienia świetlnego w czasie oraz oddawanie barw, zaleca 
się stosowanie wysokoprężnych lamp sodowych, rtęciowych lub rtęciowych z halogenkami. 

Oprawy powinny charakteryzować się szerokim ograniczonym rozsyłem światła. Ze względów eksploatacyjnych stosować 
należy oprawy o konstrukcji zamkniętej, stopniu zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi komory lampowej IP 65 i II 

Elementy oprawy, takie jak układ optyczny i korpus, powinny być wykonane z materiałów nierdzewnych.

Oprawy powinny być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej niż -5oC i wilgotności względnej 
powietrza nie przekraczającej 80% i w opakowaniach fabrycznych. 
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wierającego co najmniej: 

trzeb oświetleniowych pomieszczenia i 
występują w czterech klasach ochronności przed porażeniem elektrycznym oznaczonych 0, l, II, 

niowych, przy czym przekrój 
, a napięcie izolacji nie może być mniejsze od 750 V jeśli 

przewody układane są w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementów budowlanych oraz 300 V w 

Pod względem ochrony przed dotknięciem części opraw będących pod napięciem oraz przedostawaniem się ciał starych i 

gania dotyczące ochrony przed 
niu ochrony IP 64/23 jest oprawą pyłoszczelną i bryzgoodporną w 

najduje się osprzęt stabilizacyjno-zapłonowy 

 

wietlną, trwałość i stałość strumienia świetlnego w czasie oraz oddawanie barw, zaleca 

ędów eksploatacyjnych stosować 
należy oprawy o konstrukcji zamkniętej, stopniu zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi komory lampowej IP 65 i II 

dzewnych. 

C i wilgotności względnej 
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2.4.9 Uziomy. 

Naturalne - najczęściej wykorzystuje się zbrojone fundamenty 
rozwiązaniem jest ułożenie w dolnej części wykopu fundamento
lub pręta stalowego. Uziom otokowy łączy się ze zbrojeniem fundamentowym w odstępa
Dodatkowe - montowane, jeśli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duża, a odległość do sąsiedniego uziomu naturalnego 
przekracza 10 m. Rezystancja uziomu dodatkowego musi być mniejsza od dwukrotnej wartości rezystancji wyma
danego typu uziomu i zgodna z wymaganiami zawartymi w poszczególnych arkuszach normy.
 
Sztuczne - montowane, jeśli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duża; wtedy przy jego układaniu należy uwzględnić 
następujące zasady: 

• Zalecane jest wykonanie uziomu otokowego,
• Uziomy poziome układać na głębokości nie mniejszej niż 0.6 m,
• Unikać układania pod warstwą nie przepuszczającą wody np. asfalt glina, beton,
• Kąty pomiędzy promieniami uziomu powinny być większe od 60°,
• Miejsce układania powinno być od

metalowych ogrodzeń, 
• Najwyższa cześć uziomu pionowego powinna znajdować się co najmniej na głębokości 0.5 m przy długości ponad 2,5 

m, 
• Maksymalna długość pojedynczego uziomu sztucz

500 Ωm i 60 m dla gruntów o rezystywności > 500 
 
2.4.10 Wewnętrzny osprzęt ochronny.

Połączenia wyrównawcze - najważniejszym elementem jest szyna wyrównawcza, do której dołączone są wszelkie 
urządzenia i instalacje metalowe. Elementy łączące urzą
wykonania i odbioru robót budowlanych (standardowa) „Roboty w zakresie instalacji elektrycznych (wewnętrznych)" (Kod CPV 
45311100-1) Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).
 
Połączenia wyrównawcze ochronnikowe 
 
Odstępy izolacyjne - układanie instalacji piorunochronnej w odpowiedniej odległości od innych inst
 
Ograniczniki przepięć - stanowią ochronę urządzeń końcowych aparatów i instalacji elek
wysokimi przepięciami i/lub przeznaczone do wyrówny
instalacji elektrycznej wewnętrznej lub wybranych elementów.
 
2.4.11 Obudowy rozdzielnic. 

Stanowią element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elektrycznej (samodzielnie nie są elementem instalacji elektrycznej); 
spełniają rolą zabezpieczającą przed dotykiem 
chronią przed przedostawaniem się do wewnątrz ciał obcych (stopień ochrony obudowy IP), poprzez montaż wyposażenia 
dodatkowego umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie rozdzielnicy w zm
różnym obciążeniu, podnoszą estetykę insta
 
Należy przestrzegać stosowania tylko takich zamienników obudów, które wymieniane są jako marka referencyjna.
 
Wykonujący prefabrykację powinien sprawdzić czy poszczególne elementy obudo
zgodności lub aprobatę techniczną bądź nadana przez wytwórcę deklarację zgodności. Wymagania ogólne dotyczące pustych 
obudów rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych podane są w PN
 
Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do wyposażania w zaprojektowane urządzenia lub prefabrykaty składowe, 
muszą zostać zachowane wszelkie uwagi i wytyczne producenta o
sposobu montowania lub usuwania ścianek bocznych wg potrzeb, zastosowania zalecanych materiałów złącznych i 
uszczelniających obudowy składowe. Wszelkie zaczepy, ucha oraz wzmocnienia transpor
producenta obudów. Należy stosować wszelkie za
rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice i koryta kablowe, maskownice, panele szczotkowe itp.) oraz stoso
zabezpieczanie elementów po obróbce mechanicznej (zaprawki).
 
Listwy oraz linki uziemienia powinny wyróżniać się odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN
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najczęściej wykorzystuje się zbrojone fundamenty budynku lub metalowe rury ułożone pod ziemią. Optymalnym 
rozwiązaniem jest ułożenie w dolnej części wykopu fundamentowego uziomu otokowego, wykonanego z ocynkowanej taśmy 

wy łączy się ze zbrojeniem fundamentowym w odstępach do 20 m poprzez spawanie.
montowane, jeśli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duża, a odległość do sąsiedniego uziomu naturalnego 

przekracza 10 m. Rezystancja uziomu dodatkowego musi być mniejsza od dwukrotnej wartości rezystancji wyma
danego typu uziomu i zgodna z wymaganiami zawartymi w poszczególnych arkuszach normy. 

montowane, jeśli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duża; wtedy przy jego układaniu należy uwzględnić 

nie uziomu otokowego, 
Uziomy poziome układać na głębokości nie mniejszej niż 0.6 m, 
Unikać układania pod warstwą nie przepuszczającą wody np. asfalt glina, beton, 
Kąty pomiędzy promieniami uziomu powinny być większe od 60°, 
Miejsce układania powinno być oddalone co najmniej o 1.5 m od wejścia do budynku, przejść dla pieszych oraz 

Najwyższa cześć uziomu pionowego powinna znajdować się co najmniej na głębokości 0.5 m przy długości ponad 2,5 

Maksymalna długość pojedynczego uziomu sztucznego powinna być mniejsza niż 35 m dla gruntów o rezystywności < 
ów o rezystywności > 500 Ωm. 

Wewnętrzny osprzęt ochronny. 

najważniejszym elementem jest szyna wyrównawcza, do której dołączone są wszelkie 
ądzenia i instalacje metalowe. Elementy łączące urządzenia i instalacje z szyną przedstawia Specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót budowlanych (standardowa) „Roboty w zakresie instalacji elektrycznych (wewnętrznych)" (Kod CPV 
enie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

Połączenia wyrównawcze ochronnikowe - odgromniki zaworowe, iskierniki separacyjne lub systemy mieszane.

układanie instalacji piorunochronnej w odpowiedniej odległości od innych inst

stanowią ochronę urządzeń końcowych aparatów i instalacji elektrycznych przed niedopuszczalnie 
wysokimi przepięciami i/lub przeznaczone do wyrównywania potencjałów. Istnieje możliwość ochrony centralnej dla cał
instalacji elektrycznej wewnętrznej lub wybranych elementów. 

Stanowią element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elektrycznej (samodzielnie nie są elementem instalacji elektrycznej); 
spełniają rolą zabezpieczającą przed dotykiem elementów pod napięciem, są elementem łączącym podzespoły rozdzielnicy, 

dostawaniem się do wewnątrz ciał obcych (stopień ochrony obudowy IP), poprzez montaż wyposażenia 
dodatkowego umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie rozdzielnicy w zmieniających się warunkach zewnętrznych i przy 
różnym obciążeniu, podnoszą estetykę instalacji elektrycznych, umożliwiają prawidłowy montaż. 

Należy przestrzegać stosowania tylko takich zamienników obudów, które wymieniane są jako marka referencyjna.

onujący prefabrykację powinien sprawdzić czy poszczególne elementy obudowy (lub cała obudowa) posiadają certyfikat 
zgodności lub aprobatę techniczną bądź nadana przez wytwórcę deklarację zgodności. Wymagania ogólne dotyczące pustych 

terownic niskonapięciowych podane są w PN-EN 50298:2004, PN-EN 62208:2005 (U).

Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do wyposażania w zaprojektowane urządzenia lub prefabrykaty składowe, 
muszą zostać zachowane wszelkie uwagi i wytyczne producenta obudowy dotyczące metod łączenia obudów w zestawy, 
sposobu montowania lub usuwania ścianek bocznych wg potrzeb, zastosowania zalecanych materiałów złącznych i 
uszczelniających obudowy składowe. Wszelkie zaczepy, ucha oraz wzmocnienia transportowe montować 
producenta obudów. Należy stosować wszelkie zaprojektowane pomocnicze elementy systematyzujące porządek wewnątrz 
rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice i koryta kablowe, maskownice, panele szczotkowe itp.) oraz stoso

ieczanie elementów po obróbce mechanicznej (zaprawki). 

Listwy oraz linki uziemienia powinny wyróżniać się odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN-EN 60446:2004.
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żone pod ziemią. Optymalnym 
wego uziomu otokowego, wykonanego z ocynkowanej taśmy 

ch do 20 m poprzez spawanie. 
montowane, jeśli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duża, a odległość do sąsiedniego uziomu naturalnego 

przekracza 10 m. Rezystancja uziomu dodatkowego musi być mniejsza od dwukrotnej wartości rezystancji wymaganej dla 

montowane, jeśli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duża; wtedy przy jego układaniu należy uwzględnić 

dalone co najmniej o 1.5 m od wejścia do budynku, przejść dla pieszych oraz 

Najwyższa cześć uziomu pionowego powinna znajdować się co najmniej na głębokości 0.5 m przy długości ponad 2,5 

nego powinna być mniejsza niż 35 m dla gruntów o rezystywności < 

najważniejszym elementem jest szyna wyrównawcza, do której dołączone są wszelkie 
dzenia i instalacje z szyną przedstawia Specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót budowlanych (standardowa) „Roboty w zakresie instalacji elektrycznych (wewnętrznych)" (Kod CPV 

odgromniki zaworowe, iskierniki separacyjne lub systemy mieszane. 

układanie instalacji piorunochronnej w odpowiedniej odległości od innych instalacji metalowych. 

trycznych przed niedopuszczalnie 
wania potencjałów. Istnieje możliwość ochrony centralnej dla całej 

Stanowią element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elektrycznej (samodzielnie nie są elementem instalacji elektrycznej); 
tów pod napięciem, są elementem łączącym podzespoły rozdzielnicy, 

dostawaniem się do wewnątrz ciał obcych (stopień ochrony obudowy IP), poprzez montaż wyposażenia 
niających się warunkach zewnętrznych i przy 

Należy przestrzegać stosowania tylko takich zamienników obudów, które wymieniane są jako marka referencyjna. 

wy (lub cała obudowa) posiadają certyfikat 
zgodności lub aprobatę techniczną bądź nadana przez wytwórcę deklarację zgodności. Wymagania ogólne dotyczące pustych 

EN 62208:2005 (U). 

Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do wyposażania w zaprojektowane urządzenia lub prefabrykaty składowe, 
budowy dotyczące metod łączenia obudów w zestawy, 

sposobu montowania lub usuwania ścianek bocznych wg potrzeb, zastosowania zalecanych materiałów złącznych i 
towe montować zgodnie z instrukcją 

projektowane pomocnicze elementy systematyzujące porządek wewnątrz 
rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice i koryta kablowe, maskownice, panele szczotkowe itp.) oraz stosować odpowiednie 

EN 60446:2004. 
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2.4.12 Wyposażenie wewnętrzne rozdzielnic.

Skład zestawu elementów wewnętrznych rozdzielnicy określa pro
sprawdzić czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposa
zgodności lub aprobatę techniczną bądź deklaracją zgodności.
 
Należy przestrzegać stosowania tylko takich zamienników elementów wewnętrznych rozdzielnicy, które wymieniane są jako 
marka referencyjna. 
 
Osprzęt ten należy montować do obudowy za pomocą: płyty montażowej lub płyty za
zunifikowanych lub zaprojektowanych, półek i szuflad.
 
Połączenia wewnętrzne elementów należy wykonywać za pomocą: szyn poprzez zaci
zacisków przyłączeniowych lub przewodów. Przewody o przekroju żyły do 2,5 (4) mm należy pocynować, natomiast na 
przewody powyżej 4 mm należy montować końcówki kablowe wg instrukcji producenta.
 
Dla rozdzielnic teleinformatycznych należy używać elementów przyłączeniowych prefa
krosowe, światłowody krosowe, pigtaile i patchkordy o określony
 
2.4.13 Elementy mocujące rozdzielnice.

Wykonujący montaż rozdzielnicy lub każdego z jej segmentów powinien sprawdzić czy wszystkie zaprojektowane elementy 
mocujące posiadają nadany przez wytwórcę certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną bądź 
 
Podstawowe sposoby montażu: 

- zabetonowanie w podłożu lub ścianie przygotowanych w obudowie kotew stalowych,
- osadzenie w podłożu przy użyciu kołków kotwiących lub rozporowych (otwory do mocowania przygotowane w 

obudowie), 
- przykręcenie za pomocą materiałów złącznych lub przyspawanie do przygotowanej konstrukcji wsporczej.

 
2.5 Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych.

Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projekto
- są właściwie oznakowane i opakowane,
- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- producent dostarczył dokumenty świadcz

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

 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robot mont
 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
 
2.6 Warunki przechowywania materiałów do montażu.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli Inspektora nadzoru.
 
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie 
wymaganiami odpowiednich norm. 
 
Kable i przewody należy przechowywać na bębnach lub w krążkach, końce przewodów producent zabezpiecza przed przedo
stawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia ko
Dopuszcza się składowanie krótkich odcinków w kręgach. Bębny powinny być ustawione na krawędziach tarczy a kręgi 
ułożone poziomo. 
 
Centrale należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, o temperaturze od +5°
względnej od 40 % do 70 %, wolnych od oparów i gazów żrących.
 
Pozostałe materiały należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach folio
należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: d
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Wyposażenie wewnętrzne rozdzielnic. 

Skład zestawu elementów wewnętrznych rozdzielnicy określa projekt, jednocześnie wykonujący prefabrykację powinien 
sprawdzić czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposażenia wewnętrznego posiadają nadany przez wytwórcę certyfikat 
zgodności lub aprobatę techniczną bądź deklaracją zgodności. 

sowania tylko takich zamienników elementów wewnętrznych rozdzielnicy, które wymieniane są jako 

Osprzęt ten należy montować do obudowy za pomocą: płyty montażowej lub płyty zabudowy, szyn lub belek nośnych 
wanych, półek i szuflad. 

Połączenia wewnętrzne elementów należy wykonywać za pomocą: szyn poprzez zaciski szynowe, szyn elastycznych, 
zacisków przyłączeniowych lub przewodów. Przewody o przekroju żyły do 2,5 (4) mm należy pocynować, natomiast na 

powyżej 4 mm należy montować końcówki kablowe wg instrukcji producenta. 

Dla rozdzielnic teleinformatycznych należy używać elementów przyłączeniowych prefabrykowanych jak kable czteroparowe, 
krosowe, światłowody krosowe, pigtaile i patchkordy o określonych długościach. 

Elementy mocujące rozdzielnice. 

Wykonujący montaż rozdzielnicy lub każdego z jej segmentów powinien sprawdzić czy wszystkie zaprojektowane elementy 
mocujące posiadają nadany przez wytwórcę certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną bądź deklarację zgodności.

zabetonowanie w podłożu lub ścianie przygotowanych w obudowie kotew stalowych, 
osadzenie w podłożu przy użyciu kołków kotwiących lub rozporowych (otwory do mocowania przygotowane w 

za pomocą materiałów złącznych lub przyspawanie do przygotowanej konstrukcji wsporczej.

Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych. 

Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

są właściwie oznakowane i opakowane, 
spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów lub 
firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montażowych - wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia.

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki przechowywania materiałów do montażu. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli Inspektora nadzoru.

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 

Kable i przewody należy przechowywać na bębnach lub w krążkach, końce przewodów producent zabezpiecza przed przedo
stawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój). 
Dopuszcza się składowanie krótkich odcinków w kręgach. Bębny powinny być ustawione na krawędziach tarczy a kręgi 

Centrale należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, o temperaturze od +5°C do +40°C przy wilgotności 
względnej od 40 % do 70 %, wolnych od oparów i gazów żrących. 

Pozostałe materiały należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach folio
należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem. 
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nujący prefabrykację powinien 
żenia wewnętrznego posiadają nadany przez wytwórcę certyfikat 

sowania tylko takich zamienników elementów wewnętrznych rozdzielnicy, które wymieniane są jako 

budowy, szyn lub belek nośnych 

ski szynowe, szyn elastycznych, 
zacisków przyłączeniowych lub przewodów. Przewody o przekroju żyły do 2,5 (4) mm należy pocynować, natomiast na 

brykowanych jak kable czteroparowe, 

Wykonujący montaż rozdzielnicy lub każdego z jej segmentów powinien sprawdzić czy wszystkie zaprojektowane elementy 
deklarację zgodności. 

osadzenie w podłożu przy użyciu kołków kotwiących lub rozporowych (otwory do mocowania przygotowane w 

za pomocą materiałów złącznych lub przyspawanie do przygotowanej konstrukcji wsporczej. 

 
wej i specyfikacji technicznej, 

go lub jednostkowego 
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów lub 

znanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli Inspektora nadzoru. 

z instrukcją producenta oraz 

Kable i przewody należy przechowywać na bębnach lub w krążkach, końce przewodów producent zabezpiecza przed przedo-
ntroli parametrów (ciągłość żył, przekrój). 

Dopuszcza się składowanie krótkich odcinków w kręgach. Bębny powinny być ustawione na krawędziach tarczy a kręgi 

C do +40°C przy wilgotności 

Pozostałe materiały należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie 
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W czasie przechowywania urządzenia nie powinny być narażone na bezpośrednie promieniowanie słoneczne lub elementów 
ogrzewających. 
 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i zabe
zawilgoceniem. 
 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykona
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, programie zapewnienia 
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 
do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
Sprzęt użyty w trakcie realizacji robót objętych specyfikacją powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie, 
powinien być sprawny, spełniać wymagania bhp oraz posiadać 
odpowiednio przeszkolone. Sprzęt powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie.
 

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Materiały powinny być przewożone środkami transportu kołow
dostawczym w sposób zapewniający uniknięcia uszkodzeń.
 
Materiały elektryczne należy transportować w przestrzeni zamkniętej normalnych środków transportu lądowego, z 
uwzględnieniem wskazań transportowych 
wstrząsów i temperatur otoczenia niższych od 
 
Środki transportu powinny być zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
 
Materiały i urządzeń należy przewozić w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach folio
wymagań określonych przez producentów.
 
Materiały i urządzenia w opakowaniach jednostkowych powinny być umieszczone w pojemnikach uniemożliwiających ich 
swobodne przemieszczanie się oraz zabezpieczone przed oddziaływaniem gwałtownych wstrząsów i skrajnych tem
otoczenia. 
 
Transport kabli i przewodów należy wykonywać przy zachowaniu następujących wymagań: 

- Kable należy przewozić na bębnach, dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach jeżeli masa kręgu nie przekroczy 80 
kg a temperatura otoczenia nie jest ni
niż 40- krotna średnica zewnętrzna kabla.

- Bębny z kablami lub przewodami przewożone w skrzyniach samochodu powinny być ustawione na krawędzi tarcz a 
tarcze bębnów powinny być przy

- Stawianie bębnów z kablami w skrzyni samochodu płasko jest zabronione, kręgi kabla lub przewodu  należy układać 
poziomo. Zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasi

- Umieszczenie i zdejmowanie bębnów z kablami i przewodami ze skrzyni samochodu zaleca się wykonywać przy 
pomocy żurawia.  

- Swobodne staczanie bębnów z kablami i przewodami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kręgów kabli i prze
jest zabronione. 
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W czasie przechowywania urządzenia nie powinny być narażone na bezpośrednie promieniowanie słoneczne lub elementów 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i zabe

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, programie zapewnienia 
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

ą Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 
do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 

Sprzęt użyty w trakcie realizacji robót objętych specyfikacją powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie, 
powinien być sprawny, spełniać wymagania bhp oraz posiadać instrukcję obsługi. Osoby obsługujące sprzęt powinny być 
odpowiednio przeszkolone. Sprzęt powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Materiały powinny być przewożone środkami transportu kołowego – samochodem skrzyniowym, wywrotką i samochodem 
dostawczym w sposób zapewniający uniknięcia uszkodzeń. 

Materiały elektryczne należy transportować w przestrzeni zamkniętej normalnych środków transportu lądowego, z 
uwzględnieniem wskazań transportowych podanych na opakowaniu oraz chroniąc przed oddziaływaniem gwałtownych 
wstrząsów i temperatur otoczenia niższych od -25°Ci wyższych od +55°C. 

Środki transportu powinny być zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Materiały i urządzeń należy przewozić w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach folio
agań określonych przez producentów. 

Materiały i urządzenia w opakowaniach jednostkowych powinny być umieszczone w pojemnikach uniemożliwiających ich 
swobodne przemieszczanie się oraz zabezpieczone przed oddziaływaniem gwałtownych wstrząsów i skrajnych tem

Transport kabli i przewodów należy wykonywać przy zachowaniu następujących wymagań:  
Kable należy przewozić na bębnach, dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach jeżeli masa kręgu nie przekroczy 80 
kg a temperatura otoczenia nie jest niższa niż + 4°C, przy czym wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza 

krotna średnica zewnętrzna kabla. 
Bębny z kablami lub przewodami przewożone w skrzyniach samochodu powinny być ustawione na krawędzi tarcz a 
tarcze bębnów powinny być przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bębny nie mogły się przetaczać.
Stawianie bębnów z kablami w skrzyni samochodu płasko jest zabronione, kręgi kabla lub przewodu  należy układać 
poziomo. Zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia bębna z kablami.
Umieszczenie i zdejmowanie bębnów z kablami i przewodami ze skrzyni samochodu zaleca się wykonywać przy 

Swobodne staczanie bębnów z kablami i przewodami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kręgów kabli i prze
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W czasie przechowywania urządzenia nie powinny być narażone na bezpośrednie promieniowanie słoneczne lub elementów 

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

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, programie zapewnienia  

ą Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości  

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 

Sprzęt użyty w trakcie realizacji robót objętych specyfikacją powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie, 
instrukcję obsługi. Osoby obsługujące sprzęt powinny być 

odpowiednio przeszkolone. Sprzęt powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie. 

samochodem skrzyniowym, wywrotką i samochodem 

Materiały elektryczne należy transportować w przestrzeni zamkniętej normalnych środków transportu lądowego, z 
podanych na opakowaniu oraz chroniąc przed oddziaływaniem gwałtownych 

jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

Materiały i urządzeń należy przewozić w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych przy zachowaniu 

Materiały i urządzenia w opakowaniach jednostkowych powinny być umieszczone w pojemnikach uniemożliwiających ich 
swobodne przemieszczanie się oraz zabezpieczone przed oddziaływaniem gwałtownych wstrząsów i skrajnych temperatur 

Kable należy przewozić na bębnach, dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach jeżeli masa kręgu nie przekroczy 80 
ższa niż + 4°C, przy czym wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza 

Bębny z kablami lub przewodami przewożone w skrzyniach samochodu powinny być ustawione na krawędzi tarcz a 
mocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bębny nie mogły się przetaczać. 

Stawianie bębnów z kablami w skrzyni samochodu płasko jest zabronione, kręgi kabla lub przewodu  należy układać 
e przewożenia bębna z kablami. 

Umieszczenie i zdejmowanie bębnów z kablami i przewodami ze skrzyni samochodu zaleca się wykonywać przy 

Swobodne staczanie bębnów z kablami i przewodami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kręgów kabli i przewodów 



 

 

 

INWEST-TOOR Usługi w budownictwie
02-495 Warszawa ul. Wojciechowskiego 36 m 23B

NIP: 522-213-37-50 

 
 

5 WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, projek
robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót 
określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.
 
Roboty należy wykonać zgodnie ze specyfikacja techniczną, przedmiarem robót i projektem technicznym w oparciu o 
obowiązujące przepisy oraz normy wykonania i odbioru robót, między innymi:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony 
2016) , Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881) oraz ustawa z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2004 Nr 93 poz. 888).

- Polskie normy, normy branżowe oraz inne przepisy dotyczące prowadzonych robót.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano
- Instrukcje montażu. 
- Instrukcje producentów materiałów i urządzeń.

Wykonawca powinien mieć odpowiednie branżowe przygoto
dokumentacji technicznej, posiadać odpowiedni zestaw elektronarzędzi i narzędzi specjalistycznych, przyrządy pomiarowe itp.
 
Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonal
trwałości eksploatacyjnej. 
 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną (jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor nadzoru) poprawione przez Wykonawcę na własny kosz
 
Decyzja Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, pod groźba wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi 
Wykonawca. 
 
Poza warunkami określonymi w założeniach roboty powinny być wykonane zgodnie z warunkami wynikającymi z 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
 
Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z instrukcjami montażu materiałów i urządzeń opracowanymi przez producentów i 
zgodnie z nimi przeprowadzić ich montaż i instalację.
 
Dokumentację robót stanowią: 

- Projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministr
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlane
zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę.

- Projekt wykonawczy w zakresie wyn
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno

- Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamó
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz progra
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

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

- Dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i
budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
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WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, projek
robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót 
określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Roboty należy wykonać zgodnie ze specyfikacja techniczną, przedmiarem robót i projektem technicznym w oparciu o 
obowiązujące przepisy oraz normy wykonania i odbioru robót, między innymi: 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony – Dz. U. z dnia 21 listopada 2003 r. nr 207, poz. 
2016) , Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881) oraz ustawa z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2004 Nr 93 poz. 888). 

my, normy branżowe oraz inne przepisy dotyczące prowadzonych robót. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  

Instrukcje producentów materiałów i urządzeń. 

Wykonawca powinien mieć odpowiednie branżowe przygotowanie do wykonywania instalacji, umiejętność czytania 
dokumentacji technicznej, posiadać odpowiedni zestaw elektronarzędzi i narzędzi specjalistycznych, przyrządy pomiarowe itp.

Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a także 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną (jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor nadzoru) poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzja Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a także w normach i 

mowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, pod groźba wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi 

arunkami określonymi w założeniach roboty powinny być wykonane zgodnie z warunkami wynikającymi z 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny 

 

awca ma obowiązek zapoznać się z instrukcjami montażu materiałów i urządzeń opracowanymi przez producentów i 
zgodnie z nimi przeprowadzić ich montaż i instalację. 

Projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu 

magane jest uzyskanie pozwolenia na budowę. 
Projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), sporządzoną 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

towej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz progra
użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 

Dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami).
Dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych wyrobów 
budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektu organizacji 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót 

Roboty należy wykonać zgodnie ze specyfikacja techniczną, przedmiarem robót i projektem technicznym w oparciu o 

Dz. U. z dnia 21 listopada 2003 r. nr 207, poz. 
2016) , Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881) oraz ustawa z dnia 

wanie do wykonywania instalacji, umiejętność czytania 
dokumentacji technicznej, posiadać odpowiedni zestaw elektronarzędzi i narzędzi specjalistycznych, przyrządy pomiarowe itp. 

nych i użytkowych instalacji, a także 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną (jeśli 

Decyzja Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a także w normach i 

mowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, pod groźba wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi 

arunkami określonymi w założeniach roboty powinny być wykonane zgodnie z warunkami wynikającymi z 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny 

awca ma obowiązek zapoznać się z instrukcjami montażu materiałów i urządzeń opracowanymi przez producentów i 

a Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie 
go (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu 

ikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

02, poz. 2072). 
wień publicznych), sporządzoną 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
towej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

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

powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych wyrobów 
budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
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- Protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protok
- Dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumenta

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 
1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz. 2016 z późniejszymi zmianami).

 
5.1 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.

5.1.1 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne.

5.1.1.1.1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe.

Przed przystąpieniem do rozbiórki lub demontażu należy zabezpieczyć p
miejscach wykonywanych robót. 
Roboty rozbiórkowe lub demontażowe należy przeprowadzić w taki sposób, aby nie uległy uszkodzeniu elementy i materiały 
pozostające oraz nadające się do ponownego montażu.
 
Roboty rozbiórkowe i demontażowe należy prowadzić metodą ręczną i mechaniczną zgodnie z założeniami w przedmiarze 
robót. Ponadto należy stosować zapisy „Informacji BIOZ” oraz wytyczne określone w aktach prawnych związanych z robotami 
demontażowymi. 
 
Przed przystąpieniem do robót należy odłączyć zasilanie do urządzeń i w obwodach elektrycznych objętych demontażem.
Roboty demontażowe należy przeprowadzić metodą ręczną. Ponadto należy stosować zapisy „Informacji BIOZ” oraz wytyczne 
określone w aktach prawnych związanych
 
Roboty rozbiórkowe i demontażowe należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.
 
Złom, gruz i materiały pochodzące z rozbiórki oraz demontażu należy przed wywiezieniem posegregować.
Gruz, oraz niewykorzystywane materiały z rozbiórki i demontażu należy składować w specjalnie przygotowanym do tego celu 
kontenerze, którym po zapełnieniu będą bezzwłocznie wywożone na wysypisko.
 
Niewykorzystywanych materiałów z rozbiórek, demontażów oraz gruzu nie wolno nadmiernego gromadz
prowadzonych robót. 
 
5.1.1.1.2 Zasady wykonania badań i pomiarów instalacji elektrycznej.
Prace kontrolno-pomiarowe powinny być przeprowadzone zgodnie wymaganiami określonymi w normie PN
„Eksploatacja urządzeń elektrycznych”. 
 
Po ułożeniu przewodów należy przeprowadzić próby i badania zgodnie z PN
04700:1998/Az1:2000. 
 
Badania natężenia oświetlenia wykonać zgodnie z normą PN
 
Badania odbiorcze powinny być przeprowadzone przez osoby posiadające wa
prac kontrolno-pomiarowych w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektro
 
W czasie przeprowadzania sprawdzania i wykonywania prób należy zastosować środki ostrożności w celu zapew
bezpieczeństwa osób i uniknięcia uszkodzeń mienia oraz zainstalowanego wyposażenia.
 
Do wykonywania pomiarów instalacji i urządzeń elektrycznych należy używać przyrządów pomiarowych spełniających 
wymagania dotyczące kontroli metrologicznej.
 
Prace kontrolno-pomiarowe powinny być zakończone protokołem zawierającym:

• Dane ogólne o obiekcie badań; 
• Informacje o wykonujących pomiary;
• Dane o rodzaju badań; 
• Dane o metodzie pomiarów i charakterystykę użytych przyrządów pomiarowych;
• Dane o warunkach przeprowadzania badań;
• Tabelaryczne zestawienie wyników badań i ich ocenę;
• Szkice rozmieszczenia badanych urządzeń, uziomów i obwodów instalacji;
• Datę wykonania badań;  
• Ocenę zgodności otrzymanych wyników z wymaganiami norm i przepisów;
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Protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań kontrolnych.
Dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 

z 2003 r. Nr 207, póz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych. 

3 Roboty instalacyjne elektryczne. 

Roboty rozbiórkowe i demontażowe. 

Przed przystąpieniem do rozbiórki lub demontażu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem elementy znajdujące się w 

Roboty rozbiórkowe lub demontażowe należy przeprowadzić w taki sposób, aby nie uległy uszkodzeniu elementy i materiały 
pozostające oraz nadające się do ponownego montażu. 

biórkowe i demontażowe należy prowadzić metodą ręczną i mechaniczną zgodnie z założeniami w przedmiarze 
robót. Ponadto należy stosować zapisy „Informacji BIOZ” oraz wytyczne określone w aktach prawnych związanych z robotami 

niem do robót należy odłączyć zasilanie do urządzeń i w obwodach elektrycznych objętych demontażem.
Roboty demontażowe należy przeprowadzić metodą ręczną. Ponadto należy stosować zapisy „Informacji BIOZ” oraz wytyczne 
określone w aktach prawnych związanych z robotami demontażowymi. 

Roboty rozbiórkowe i demontażowe należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. 

Złom, gruz i materiały pochodzące z rozbiórki oraz demontażu należy przed wywiezieniem posegregować.
ały z rozbiórki i demontażu należy składować w specjalnie przygotowanym do tego celu 

kontenerze, którym po zapełnieniu będą bezzwłocznie wywożone na wysypisko. 

Niewykorzystywanych materiałów z rozbiórek, demontażów oraz gruzu nie wolno nadmiernego gromadz

Zasady wykonania badań i pomiarów instalacji elektrycznej. 
pomiarowe powinny być przeprowadzone zgodnie wymaganiami określonymi w normie PN

 

iu przewodów należy przeprowadzić próby i badania zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN

Badania natężenia oświetlenia wykonać zgodnie z normą PN-84/E-02033. 

Badania odbiorcze powinny być przeprowadzone przez osoby posiadające ważne uprawnienia kwalifikacyjne do wykonywania 
pomiarowych w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektro-energetycznych.

W czasie przeprowadzania sprawdzania i wykonywania prób należy zastosować środki ostrożności w celu zapew
bezpieczeństwa osób i uniknięcia uszkodzeń mienia oraz zainstalowanego wyposażenia. 

Do wykonywania pomiarów instalacji i urządzeń elektrycznych należy używać przyrządów pomiarowych spełniających 
wymagania dotyczące kontroli metrologicznej. 

pomiarowe powinny być zakończone protokołem zawierającym: 
 

Informacje o wykonujących pomiary; 

Dane o metodzie pomiarów i charakterystykę użytych przyrządów pomiarowych; 
zania badań; 

Tabelaryczne zestawienie wyników badań i ich ocenę; 
Szkice rozmieszczenia badanych urządzeń, uziomów i obwodów instalacji; 

Ocenę zgodności otrzymanych wyników z wymaganiami norm i przepisów; 
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ołami z badań kontrolnych. 
cji robót z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 

rzed uszkodzeniem elementy znajdujące się w 

Roboty rozbiórkowe lub demontażowe należy przeprowadzić w taki sposób, aby nie uległy uszkodzeniu elementy i materiały 

biórkowe i demontażowe należy prowadzić metodą ręczną i mechaniczną zgodnie z założeniami w przedmiarze 
robót. Ponadto należy stosować zapisy „Informacji BIOZ” oraz wytyczne określone w aktach prawnych związanych z robotami 

niem do robót należy odłączyć zasilanie do urządzeń i w obwodach elektrycznych objętych demontażem. 
Roboty demontażowe należy przeprowadzić metodą ręczną. Ponadto należy stosować zapisy „Informacji BIOZ” oraz wytyczne 

 

Złom, gruz i materiały pochodzące z rozbiórki oraz demontażu należy przed wywiezieniem posegregować. 
ały z rozbiórki i demontażu należy składować w specjalnie przygotowanym do tego celu 

Niewykorzystywanych materiałów z rozbiórek, demontażów oraz gruzu nie wolno nadmiernego gromadzić na terenie 

pomiarowe powinny być przeprowadzone zgodnie wymaganiami określonymi w normie PN-EN 50110-1:2001 

61:2000 oraz PN-E-

żne uprawnienia kwalifikacyjne do wykonywania 
energetycznych. 

W czasie przeprowadzania sprawdzania i wykonywania prób należy zastosować środki ostrożności w celu zapewnienia 

Do wykonywania pomiarów instalacji i urządzeń elektrycznych należy używać przyrządów pomiarowych spełniających 
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• Wnioski i zalecenia wynikające z pomiarów;
 
W czasie przeprowadzania prac kontrolno
zasad bezpieczeństwa: 

• Prace kontrolno pomiarowe powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, przy czym jedna z t
musi posiadać odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne, a druga, asekurująca osobę wykonującą te prace, powinna co 
najmniej być przeszkolona w udzielaniu pomocy przedlekarskiej;

• Podczas wykonywania pomiarów należy używać odpowiednich i bezpiecznych 
należy sprawdzać przed użyciem i w razie potrzeby po wykonywaniu pomiarów;

• Nie należy bez istotnej potrzeby dotykać części czynnych i dostępnych części przewodzących urządzeń elektrycznych 
oraz obcych części metalowych, kt

• Jeżeli istnieje ryzyko dotknięcia nieosłoniętych części pod napięciem, personel wykonujący pomiary powinien stosować 
osobisty sprzęt ochronny, podjąć środki ostrożności zapobiegające porażeniu prądem elektrycznym, zwarci
skutkom wyładowań łukowych; 

• Przed rozpoczęciem pomiarów należy dokonać oględzin dla stwierdzenia kompletności, braku usterek i prawidłowości 
badanego obiektu; 

• Przed przystąpieniem do pomiaru należy:
- zapoznać się z dokumentacja techniczną obiektu, w 
- określić kryteria oceny wyników pomiarów,
- ocenić dokładność pomiarów i przeanalizować możliwość popełnienia uchybów pomiarowych,
- przeanalizować konieczność zastosowania współczynników poprawkowych do wartości pomierzonyc

• Przed przystąpieniem do montowania układu pomiarowego należy sprawdzić:
- zakresy użytych przyrządów pomiarowych,
- stan izolacji zastosowanych przewodów,
- stan końcówek przewidzianych do dotykania części będących pod napięciem;

• Jeżeli przewidziany jest montaż układu pomiarowego należy wykonać go starannie i zgodnie ze sprawdzonym 
uprzednio schematem; 

• Po połączeniu układu pomiarowego z obiektem badanym będącym pod napięciem, nie wolno dokonywać żadnych 
zmian w połączeniach przez rozłączanie i przyłączanie koń

• Przed rozpoczęciem pomiarów należy ze stanowiska pomiarowego usunąć wszelkie zbędne przedmioty, a zwłaszcza 
niepotrzebne przewody; 

• Zwrócić uwagę na urządzenia o dużej pojemności, takie jak kondensatory i kable, które mogą stanowić zagrożenie
nawet po wyłączeniu napięcia; 

• Powiadomić osoby postronne, dla których prace pomiarowe mogą stanowić zagrożenie o wykonywaniu pomiarów i 
zastosować odpowiednie środki zapobiegające tym zagrożeniom.

 
5.1.1.2 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji 

5.1.1.2.1 Przygotowanie podłoża dla przewodów instalacji elektrycznych.

I. Trasowanie 
• wytyczenie tras przewodów na ścianach budynku;
• wytyczenie miejsc pod montaż korytek i rur osłonowych;
• mechaniczne wykonanie otworów w ścianach i stropach (murowanych

 
Trasowanie należy wykonać uwzględniając kon
instalacji powinna być przejrzysta, prosta  i dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby t
przebiegała w liniach poziomych i pionowych.
 
Przewody elektryczne umieszczone pod pokryciami ścian (np. w tynku, pod tynkiem) oraz przewody prowadzone w listwach i 
kanałach instalacyjnych umieszczonych na ścianach powinny być układane, o ile to możli
instalacyjnych: 
a) Strefy instalacyjne poziome o szerokości 30 cm:

- strefa instalacyjna pozioma górna (od 15 do 45 cm pod gotową powierzchnią sufitu),
- strefa instalacyjna pozioma dolna (od 15 do 45 cm nad gotową powierzchnia po
- strefa instalacyjna pozioma środkowa (od 90 do 120 cm ponad gotową powierzchnią podłogi) 

w których powierzchnia robocza przewidziana jest na ścianach np. w kuchni.
b) Strefy instalacyjne pionowe o szerokości 20 cm:

- strefa instalacyjna pionowa przy drzwiach (od 10 do 30 cm od skraju ościeżnicy drzwi),
- strefa instalacyjna pionowa przy oknach (od 10 do 30 cm od skraju ościeżnicy okna),
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e z pomiarów; 

W czasie przeprowadzania prac kontrolno-pomiarowych w instalacjach i przy urządzeniach należy przestrzegać następujących 

Prace kontrolno pomiarowe powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, przy czym jedna z t
musi posiadać odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne, a druga, asekurująca osobę wykonującą te prace, powinna co 
najmniej być przeszkolona w udzielaniu pomocy przedlekarskiej; 
Podczas wykonywania pomiarów należy używać odpowiednich i bezpiecznych przyrządów pomiarowych. Przyrządy 
należy sprawdzać przed użyciem i w razie potrzeby po wykonywaniu pomiarów; 
Nie należy bez istotnej potrzeby dotykać części czynnych i dostępnych części przewodzących urządzeń elektrycznych 
oraz obcych części metalowych, które mogą znaleźć się pod napięciem; 
Jeżeli istnieje ryzyko dotknięcia nieosłoniętych części pod napięciem, personel wykonujący pomiary powinien stosować 
osobisty sprzęt ochronny, podjąć środki ostrożności zapobiegające porażeniu prądem elektrycznym, zwarci

 
Przed rozpoczęciem pomiarów należy dokonać oględzin dla stwierdzenia kompletności, braku usterek i prawidłowości 

Przed przystąpieniem do pomiaru należy: 
zapoznać się z dokumentacja techniczną obiektu, w celu wyboru sposobu i metody badań, 
określić kryteria oceny wyników pomiarów, 
ocenić dokładność pomiarów i przeanalizować możliwość popełnienia uchybów pomiarowych,
przeanalizować konieczność zastosowania współczynników poprawkowych do wartości pomierzonyc
Przed przystąpieniem do montowania układu pomiarowego należy sprawdzić: 
zakresy użytych przyrządów pomiarowych, 
stan izolacji zastosowanych przewodów, 
stan końcówek przewidzianych do dotykania części będących pod napięciem; 

aż układu pomiarowego należy wykonać go starannie i zgodnie ze sprawdzonym 

Po połączeniu układu pomiarowego z obiektem badanym będącym pod napięciem, nie wolno dokonywać żadnych 
zmian w połączeniach przez rozłączanie i przyłączanie końców przewodów; 
Przed rozpoczęciem pomiarów należy ze stanowiska pomiarowego usunąć wszelkie zbędne przedmioty, a zwłaszcza 

Zwrócić uwagę na urządzenia o dużej pojemności, takie jak kondensatory i kable, które mogą stanowić zagrożenie

Powiadomić osoby postronne, dla których prace pomiarowe mogą stanowić zagrożenie o wykonywaniu pomiarów i 
zastosować odpowiednie środki zapobiegające tym zagrożeniom. 

0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych. 

Przygotowanie podłoża dla przewodów instalacji elektrycznych. 

wytyczenie tras przewodów na ścianach budynku; 
wytyczenie miejsc pod montaż korytek i rur osłonowych; 
mechaniczne wykonanie otworów w ścianach i stropach (murowanych i betonowych). 

Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa 
winna być przejrzysta, prosta  i dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby t

przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

Przewody elektryczne umieszczone pod pokryciami ścian (np. w tynku, pod tynkiem) oraz przewody prowadzone w listwach i 
kanałach instalacyjnych umieszczonych na ścianach powinny być układane, o ile to możliwe, w niżej określonych strefach 

Strefy instalacyjne poziome o szerokości 30 cm: 
strefa instalacyjna pozioma górna (od 15 do 45 cm pod gotową powierzchnią sufitu), 
strefa instalacyjna pozioma dolna (od 15 do 45 cm nad gotową powierzchnia podłogi), 
strefa instalacyjna pozioma środkowa (od 90 do 120 cm ponad gotową powierzchnią podłogi) 
w których powierzchnia robocza przewidziana jest na ścianach np. w kuchni. 
Strefy instalacyjne pionowe o szerokości 20 cm: 

cyjna pionowa przy drzwiach (od 10 do 30 cm od skraju ościeżnicy drzwi), 
strefa instalacyjna pionowa przy oknach (od 10 do 30 cm od skraju ościeżnicy okna), 
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pomiarowych w instalacjach i przy urządzeniach należy przestrzegać następujących 

Prace kontrolno pomiarowe powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, przy czym jedna z tych osób 
musi posiadać odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne, a druga, asekurująca osobę wykonującą te prace, powinna co 

przyrządów pomiarowych. Przyrządy 

Nie należy bez istotnej potrzeby dotykać części czynnych i dostępnych części przewodzących urządzeń elektrycznych 

Jeżeli istnieje ryzyko dotknięcia nieosłoniętych części pod napięciem, personel wykonujący pomiary powinien stosować 
osobisty sprzęt ochronny, podjąć środki ostrożności zapobiegające porażeniu prądem elektrycznym, zwarciu oraz 

Przed rozpoczęciem pomiarów należy dokonać oględzin dla stwierdzenia kompletności, braku usterek i prawidłowości 

 

ocenić dokładność pomiarów i przeanalizować możliwość popełnienia uchybów pomiarowych, 
przeanalizować konieczność zastosowania współczynników poprawkowych do wartości pomierzonych; 

aż układu pomiarowego należy wykonać go starannie i zgodnie ze sprawdzonym 

Po połączeniu układu pomiarowego z obiektem badanym będącym pod napięciem, nie wolno dokonywać żadnych 

Przed rozpoczęciem pomiarów należy ze stanowiska pomiarowego usunąć wszelkie zbędne przedmioty, a zwłaszcza 

Zwrócić uwagę na urządzenia o dużej pojemności, takie jak kondensatory i kable, które mogą stanowić zagrożenie 

Powiadomić osoby postronne, dla których prace pomiarowe mogą stanowić zagrożenie o wykonywaniu pomiarów i 

ność z innymi instalacjami. Trasa 
winna być przejrzysta, prosta  i dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby trasa 

Przewody elektryczne umieszczone pod pokryciami ścian (np. w tynku, pod tynkiem) oraz przewody prowadzone w listwach i 
we, w niżej określonych strefach 

strefa instalacyjna pozioma środkowa (od 90 do 120 cm ponad gotową powierzchnią podłogi) – dotyczy pomieszczeń 
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- strefa instalacyjna pionowa w narożach pomieszczeń (od 10 do 30 cm od linii zbiegu ścian w narożach
 
Przewody elektryczne układane pod pokryciami sufitów (np. w tynku, pod tynkiem, nad sufitem podwieszonym) i pod podłogą 
należy prowadzić po możliwie najkrótszej trasie.
 
II. Kucie i zaprawienie bruzd, wykonanie przebić.

• Jeśli nie wykonano bruzd w czasi
• W celu uniknięcia uszkodzenia innych instalacji oraz konstrukcji zbrojeniowej budynku, przy wykuwaniu bruzd i przebić 

należy używać przyrządów wykrywających w murze kable pod i bez napięcia.
• Zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu bruzd w cienkich ściankach działowych.
• Bruzdy należy dostosować do średnicy rury z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku.
• Przy układaniu dwóch lub kilku rur w jed

wynosiły nie mniej niż 5 mm. 
• Rury zaleca się układać jednowarstwowo. 
• Zabrania się wykonywania bruzd w cien
• Zabrania się kucia bruzd, przebić i przepu
• Przy przejściach z jednej strony ściany na drugą lub ze ściany na strop ,cała rura powinna być pokryta tynkiem.
• Przebicia przez ściany należy wykonywać w taki sposób, aby rurę można było wyginać ła

 
III. Przejścia przez ściany i stropy.

• Wszystkie przejścia obwodów instalacji 
chronione przed uszkodzeniami przepustami rurowymi.

• Przejścia między pomieszczeniami o różnych atmosf
nieprzedostawanie się wyziewów.

• Przejścia przez ściany i stropy oddzielające strefy pożarowe należy wykonać przepustami p.poż o klasie odporności 
ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów.

• Przejścia przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu, powinny być zabezpieczone przed 
możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku. 

• Obwody instalacji elektrycznych przecho
przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniem mechanicznym można stosować rury stalowe, rury z 
tworzyw sztucznych, kształtowniki, ko

 
IV. Montaż listew i kanałów instalacyjnych z PCW mocowanych do podłoża prze

• Mocowanie listew odbywa się za pomocą wkrętów przykręcanych do kołków plastikowych osadzonych w podłożu co 
około 50 cm.  

• Cięcie listew i kanałów wykonuje się piłką do metalu. Po cięciu krawędzie należy wygładzić pilnikiem płaskim lub 
specjalnym skrobakiem. 

• Łączenie listew i kanałów wykonuje się za pomocą specjalnych złączek (wszelkiego rodzaju kąty wewnętrzne i 
zewnętrzne, łączniki, zaślepki końcowe, rozgałęzienia i osłony).

• Dopuszcza się mocowanie listew i kanałów instalacyjnych z tworzyw s
 
V. Układanie rur instalacyjnych z tworzyw sztucznych.

• Rury instalacyjne należy układać i mocować w uprzed
• Głębokość bruzd pod rury powinna być taka, aby nie wystawała ona więcej niż 5 m

tynku). 
• Rurę mocować do podłoża plackami gipsowymi rozmieszczonymi co 30 cm. Przy puszkach rury mocować plackami 

gipsowymi w odległości 10-15 cm. 
• Rury giętkie należy układać bez połączeń między sąsiednimi puszkami. Długość r

wynosić nie więcej niż 15 m przy trzech zmianach kierunku trasy.
• Cięcie rur wykonuje się piłką do metalu. Po cięciu krawędzie należy wygładzić pilnikiem półokrągłym lub specjalnym 

skrobakiem do rur. 
• Łączenie rur należy wykonywać 
• Łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wygi

Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% 
 
Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku
 

Średnica znamionowa rury (mm)
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strefa instalacyjna pionowa w narożach pomieszczeń (od 10 do 30 cm od linii zbiegu ścian w narożach

Przewody elektryczne układane pod pokryciami sufitów (np. w tynku, pod tynkiem, nad sufitem podwieszonym) i pod podłogą 
należy prowadzić po możliwie najkrótszej trasie. 

Kucie i zaprawienie bruzd, wykonanie przebić. 
Jeśli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, należy je wykonać przy montażu instalacji.
W celu uniknięcia uszkodzenia innych instalacji oraz konstrukcji zbrojeniowej budynku, przy wykuwaniu bruzd i przebić 
należy używać przyrządów wykrywających w murze kable pod i bez napięcia.  
Zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu bruzd w cienkich ściankach działowych.
Bruzdy należy dostosować do średnicy rury z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku. 
Przy układaniu dwóch lub kilku rur w jednej bruździe szerokość bruzdy powinna być taka, aby odstępy między rurami 

Rury zaleca się układać jednowarstwowo.  
Zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający ich konstrukcję.
Zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.
Przy przejściach z jednej strony ściany na drugą lub ze ściany na strop ,cała rura powinna być pokryta tynkiem.
Przebicia przez ściany należy wykonywać w taki sposób, aby rurę można było wyginać łagodnymi łu

Przejścia przez ściany i stropy. 
Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. (wewnątrz budynku) muszą być 
chronione przed uszkodzeniami przepustami rurowymi. 
Przejścia między pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonane w sposób szczelny, zapewniający 
nieprzedostawanie się wyziewów. 
Przejścia przez ściany i stropy oddzielające strefy pożarowe należy wykonać przepustami p.poż o klasie odporności 
ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów. 

ia przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu, powinny być zabezpieczone przed 
możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku.  
Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione do wysokości bezpi
przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniem mechanicznym można stosować rury stalowe, rury z 
tworzyw sztucznych, kształtowniki, korytka blaszane itp. 

Montaż listew i kanałów instalacyjnych z PCW mocowanych do podłoża przez przykręcenie.
Mocowanie listew odbywa się za pomocą wkrętów przykręcanych do kołków plastikowych osadzonych w podłożu co 

Cięcie listew i kanałów wykonuje się piłką do metalu. Po cięciu krawędzie należy wygładzić pilnikiem płaskim lub 

Łączenie listew i kanałów wykonuje się za pomocą specjalnych złączek (wszelkiego rodzaju kąty wewnętrzne i 
zewnętrzne, łączniki, zaślepki końcowe, rozgałęzienia i osłony). 
Dopuszcza się mocowanie listew i kanałów instalacyjnych z tworzyw sztucznych w narożach ścian.

Układanie rur instalacyjnych z tworzyw sztucznych. 
Rury instalacyjne należy układać i mocować w uprzednio wykonanych bruzdach lub na uchwytach.
Głębokość bruzd pod rury powinna być taka, aby nie wystawała ona więcej niż 5 mm poza lico ściany (ściany bez 

Rurę mocować do podłoża plackami gipsowymi rozmieszczonymi co 30 cm. Przy puszkach rury mocować plackami 
15 cm.  

Rury giętkie należy układać bez połączeń między sąsiednimi puszkami. Długość rur między puszkami powinna 
wynosić nie więcej niż 15 m przy trzech zmianach kierunku trasy. 
Cięcie rur wykonuje się piłką do metalu. Po cięciu krawędzie należy wygładzić pilnikiem półokrągłym lub specjalnym 

Łączenie rur należy wykonywać za pomocą połączeń jednokielichowych lub złączek dwukie
Łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich układania. 
Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% wewnętrznej  śred

Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku 

Średnica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 
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strefa instalacyjna pionowa w narożach pomieszczeń (od 10 do 30 cm od linii zbiegu ścian w narożach). 

Przewody elektryczne układane pod pokryciami sufitów (np. w tynku, pod tynkiem, nad sufitem podwieszonym) i pod podłogą 

szenia budynku, należy je wykonać przy montażu instalacji. 
W celu uniknięcia uszkodzenia innych instalacji oraz konstrukcji zbrojeniowej budynku, przy wykuwaniu bruzd i przebić 

Zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu bruzd w cienkich ściankach działowych. 

taka, aby odstępy między rurami 

kich ścianach działowych w sposób osłabiający ich konstrukcję. 
budowlanych. 

Przy przejściach z jednej strony ściany na drugą lub ze ściany na strop ,cała rura powinna być pokryta tynkiem. 
godnymi łukami. 

wnątrz budynku) muszą być 

erach powinny być wykonane w sposób szczelny, zapewniający 

Przejścia przez ściany i stropy oddzielające strefy pożarowe należy wykonać przepustami p.poż o klasie odporności 

ia przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu, powinny być zabezpieczone przed 

sokości bezpiecznej przed 
przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniem mechanicznym można stosować rury stalowe, rury z 

z przykręcenie. 
Mocowanie listew odbywa się za pomocą wkrętów przykręcanych do kołków plastikowych osadzonych w podłożu co 

Cięcie listew i kanałów wykonuje się piłką do metalu. Po cięciu krawędzie należy wygładzić pilnikiem płaskim lub 

Łączenie listew i kanałów wykonuje się za pomocą specjalnych złączek (wszelkiego rodzaju kąty wewnętrzne i 

ztucznych w narożach ścian. 

nio wykonanych bruzdach lub na uchwytach. 
m poza lico ściany (ściany bez 

Rurę mocować do podłoża plackami gipsowymi rozmieszczonymi co 30 cm. Przy puszkach rury mocować plackami 

ur między puszkami powinna 

Cięcie rur wykonuje się piłką do metalu. Po cięciu krawędzie należy wygładzić pilnikiem półokrągłym lub specjalnym 

za pomocą połączeń jednokielichowych lub złączek dwukielichowych.  
nanie rur w trakcie ich układania. 

wewnętrznej  średnicy rury. 
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Promień łuku (mm) 

 
• Rury łączyć z osprzętem podtynkowym wprowadzając rury na długość około 5 mm do wnętrza puszk

otwór. 
• Puszki powinny być osadzone na takiej głę

zrównana z tynkiem. Przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do 
średnicy wprowadzanych rur. 

• Rury w podłodze mogą być układane w war
narażone na naprężenia mechaniczne. Mogą być one również zata

• Dla przeciągnięcia przewodów wewnątrz rury umieścić drut lub linkę (tzw. pilot). Drut lub linka powinny wystawać z 
końców na około 15-20 cm, tak aby można było na jego końcach wykonać oczka, do których mocuje się wciągany 
później przewód. Drut lub linkę umieszcza się odcinkami, od p

 
VI. Montaż konstrukcji wsporczych (korytek i uchwytów).

• Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu na rodzaj 
instalacji, powinny być zamocowane do podłoża (ścian, stropów, elemen
uwzględniający warunki lokalne i technologicz

• Korytka kablowe i pokrywy będą wykonane z cynkowanej na gorąco (grubość warstwy między 50
stalowej o grubości co najmniej 1 mm. Korytka zostaną wykonane z krawędziami bocznymi o wysokości co najmniej 60 
mm z otworami perforacyjnymi w dnie i ściankach.

• Zgięcia, teowniki, połączenia, zwężki, itd. będą produktami tego samego typu
dostosowane do zakrętów trasy.

• Elementy stosowane na zgięciach będą wystarczająco szerokie, aby swobodnie pomieścić kable przy wymaganym 
promieniu zgięcia. 

• Maksymalna ilość kabli ułożonych w korytku będzie zgodna z zalecenia
mieć ok. 25 % wolnego miejsca w każdym korytku.

• Korytka będą zawieszone na typowych uchwytach i będą nadawać się do poprzecznego mocowania kabli. Mocowania 
korytka będą regulowane. 

• Odległości zawieszenia i wsparci
przekroczy 5 mm przy maksymalnym ładunku kabli w korytku.

• Odchylone zawieszenia będą konsultowane z Inżynierem. Odchylenie będzie poddane zatwierdzeniu przez Inżyniera.
• Korytka zostaną starannie wyosiowane.
• Korytka zostaną zaopatrzone w pokrywy chyba, że będą umieszczone w ciasnych miejscach lub w pobliżu sufitów. 

Pokrywy będą mocowane metalowymi zaciskami. Wszystkie urządzenia podwieszające i mocujące, nakrętki, podkładki 
itp. będą wykonane z tego samego materiału co dane korytko.

• Uszkodzenia korytek łącznie z zawieszeniem itd. zostaną usunięte zgodnie z przepisami konserwacyjnymi.
 
5.1.1.2.2 Układanie kabli. 
I. Ogólne zasady wykonania robót.
Układanie kabli należy wykonać zgodnie z normą (PN
Projektowanie i budowa.).  
 
Przewiduje ona pięć sposobów układania kabli w budynkach oraz sześ
 
Stosowane sposoby układania kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych przedstawia poniższa tablica 1.
 
Tablica 1. Sposoby układania kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych.

Miejsce ułożenia 

W budynkach 

bezpośrednio przy ścianie i pod sufitem,
na odpowiednio przygotowanych konstrukcjach nośnych 
umocowanych do ścian i stropów lub konstrukcji stalowych,
w kanałach pod poziomem podłogi lub w kanałach ściennych,
w rurkach lub blokac
pod poziomem podłogi,
w bruzdach wykonanych w posadzce, w stropie lub ścianie.

TOOR Usługi w budownictwie 
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190 190 250 250 350 

Rury łączyć z osprzętem podtynkowym wprowadzając rury na długość około 5 mm do wnętrza puszk

Puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu ściany była 
zrównana z tynkiem. Przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do 

Rury w podłodze mogą być układane w warstwach konstrukcyjnych podłogi (stropu), ale w taki sposób, aby nie były 
nia mechaniczne. Mogą być one również zatapiane w warstwie wyrównawczej podłogi.

w wewnątrz rury umieścić drut lub linkę (tzw. pilot). Drut lub linka powinny wystawać z 
20 cm, tak aby można było na jego końcach wykonać oczka, do których mocuje się wciągany 

później przewód. Drut lub linkę umieszcza się odcinkami, od puszki do puszki. 

Montaż konstrukcji wsporczych (korytek i uchwytów). 
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu na rodzaj 

mocowane do podłoża (ścian, stropów, elementów konstrukcji budynku itp.) w sposób trwały, 
uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji.
Korytka kablowe i pokrywy będą wykonane z cynkowanej na gorąco (grubość warstwy między 50
stalowej o grubości co najmniej 1 mm. Korytka zostaną wykonane z krawędziami bocznymi o wysokości co najmniej 60 
mm z otworami perforacyjnymi w dnie i ściankach. 
Zgięcia, teowniki, połączenia, zwężki, itd. będą produktami tego samego typu i producenta co korytka i będą 
dostosowane do zakrętów trasy. 
Elementy stosowane na zgięciach będą wystarczająco szerokie, aby swobodnie pomieścić kable przy wymaganym 

Maksymalna ilość kabli ułożonych w korytku będzie zgodna z zaleceniami producenta. Kompletna instalacja będzie 
mieć ok. 25 % wolnego miejsca w każdym korytku. 
Korytka będą zawieszone na typowych uchwytach i będą nadawać się do poprzecznego mocowania kabli. Mocowania 

Odległości zawieszenia i wsparcia będzie zgodna z zaleceniami producenta korytek. Maksymalne odgięcie nie 
przekroczy 5 mm przy maksymalnym ładunku kabli w korytku. 
Odchylone zawieszenia będą konsultowane z Inżynierem. Odchylenie będzie poddane zatwierdzeniu przez Inżyniera.

ną starannie wyosiowane. 
Korytka zostaną zaopatrzone w pokrywy chyba, że będą umieszczone w ciasnych miejscach lub w pobliżu sufitów. 
Pokrywy będą mocowane metalowymi zaciskami. Wszystkie urządzenia podwieszające i mocujące, nakrętki, podkładki 

ykonane z tego samego materiału co dane korytko. 
Uszkodzenia korytek łącznie z zawieszeniem itd. zostaną usunięte zgodnie z przepisami konserwacyjnymi.

Ogólne zasady wykonania robót. 
Układanie kabli należy wykonać zgodnie z normą (PN-76/E-05125 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Przewiduje ona pięć sposobów układania kabli w budynkach oraz sześć sposobów układania kabli poza budynkami. 

Stosowane sposoby układania kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych przedstawia poniższa tablica 1.

Tablica 1. Sposoby układania kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych. 

Sposoby ułożenia kabli 

bezpośrednio przy ścianie i pod sufitem, 
na odpowiednio przygotowanych konstrukcjach nośnych 
umocowanych do ścian i stropów lub konstrukcji stalowych, 
w kanałach pod poziomem podłogi lub w kanałach ściennych, 
w rurkach lub blokach kablowych, ułożonych 
pod poziomem podłogi, 
w bruzdach wykonanych w posadzce, w stropie lub ścianie. 
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450 

Rury łączyć z osprzętem podtynkowym wprowadzając rury na długość około 5 mm do wnętrza puszki przez wycięty 

bokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu ściany była 
zrównana z tynkiem. Przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do 

stwach konstrukcyjnych podłogi (stropu), ale w taki sposób, aby nie były 
piane w warstwie wyrównawczej podłogi. 

w wewnątrz rury umieścić drut lub linkę (tzw. pilot). Drut lub linka powinny wystawać z 
20 cm, tak aby można było na jego końcach wykonać oczka, do których mocuje się wciągany 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu na rodzaj 
tów konstrukcji budynku itp.) w sposób trwały, 

ne, w jakich dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji. 
Korytka kablowe i pokrywy będą wykonane z cynkowanej na gorąco (grubość warstwy między 50 i 150 m) blachy 
stalowej o grubości co najmniej 1 mm. Korytka zostaną wykonane z krawędziami bocznymi o wysokości co najmniej 60 

i producenta co korytka i będą 

Elementy stosowane na zgięciach będą wystarczająco szerokie, aby swobodnie pomieścić kable przy wymaganym 

mi producenta. Kompletna instalacja będzie 

Korytka będą zawieszone na typowych uchwytach i będą nadawać się do poprzecznego mocowania kabli. Mocowania 

a będzie zgodna z zaleceniami producenta korytek. Maksymalne odgięcie nie 

Odchylone zawieszenia będą konsultowane z Inżynierem. Odchylenie będzie poddane zatwierdzeniu przez Inżyniera. 

Korytka zostaną zaopatrzone w pokrywy chyba, że będą umieszczone w ciasnych miejscach lub w pobliżu sufitów. 
Pokrywy będą mocowane metalowymi zaciskami. Wszystkie urządzenia podwieszające i mocujące, nakrętki, podkładki 

Uszkodzenia korytek łącznie z zawieszeniem itd. zostaną usunięte zgodnie z przepisami konserwacyjnymi. 

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

ć sposobów układania kabli poza budynkami.  

Stosowane sposoby układania kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych przedstawia poniższa tablica 1. 
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Poza budynkami 

bezpośrednio w ziemi,
w rurach i blokach umieszczonych w ziemi, w kanałach 
kablowych, 
w tunelach kablowych,
na estakadach,
na pomostach ka

  

Norma PN-76/E-05125 podaje szczegółowe wymagania dotyczące zarówno prowadzenia kabli, sposobu ochrony w miejscach 
wprowadzenia kabli do budynków, oraz w miejscach wejść i wyjść z bloków i rur, jak i wymagania dotyczące skrzyżowań i 
zbliżeń kabli między sobą, jak również z innymi instalacjami i budowlami.
 
Typ kabla i sposób jego ułożenia powinien być dostosowany do warunków środowiskowych występujących na planowanej 
trasie linii kablowej. 
 
Przy doborze kabli należy posługiwać się katalogami prod
zakresie stosowania kabli. 
 
Wszystkie odcinki kabli przeznaczone do układania w instalacjach obiektów budowlanych powinny mieć świadectwo 
potwierdzające zgodność budowy i właściwości z wymaganiami 
 
Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. 
Ponadto przy układaniu powinny być zachowane środki ostrożności zapobiegające uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń 
znajdujących się na trasie budowanej linii.
 
Zaleca się stosowanie rolek w przypadku układania kabli o masie większej niż 4 kg/m Rolki powinny być ustawione w takich 
odległościach od siebie, aby spoczywający na nich kabel nie dotykał podłoża.
 
Podczas przechowywania, układania i montażu, końce kabla należy zabezpieczyć przed wilgocią oraz wpływami chemicznymi 
i atmosferycznymi przez: 

- szczelne zalutowanie powłoki, 
- nałożenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja)

 
Kable należy układać w trasach wytyczonych przez fachowe służby geodezyjne. Układanie kabli powinno być zgodne z 
obowiązującymi normami.  
 
Kabel można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie duży, jednak nie 
mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna jego średnica.
 
Bezpośrednio w gruncie kable należy układać na głębokości 0,7 m z dokładnością 
cm z przykryciem również 10 cm warstwą piasku, a następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości, co najmniej 15 cm
 
Jako ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdłuż całej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, należy układać folię 
koloru niebieskiego szerokości 20 cm.  
 
Przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel należy układać w przepus
Przepusty powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się do ich wnętrza wody i przed ich zamuleniem. 
W miejscach skrzyżowań kabli z istniejącymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca się wykonywanie przepustów kablowych 
metodą wiercenia poziomego, przewidując po jednym przepuście rezerwowym na każdym skrzyżowaniu.
 
Kabel ułożony w ziemi na całej swej długości powinien posiadać oznaczniki identyfikacyjne.
 
Zaleca się przy latarniach, szafie oświetleniowej, przepustach kablowych; pozosta
eksploatacyjnych kabla. 
 
Podczas przechowywania, układania i montażu, końce kabla należy zabezpieczyć przed wilgocią oraz wpływami chemicznymi 
i atmosferycznymi przez: 

- szczelne zalutowanie powłoki, 
- nałożenie kapturka z tworzywa s
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bezpośrednio w ziemi, 
w rurach i blokach umieszczonych w ziemi, w kanałach 

 
w tunelach kablowych, 
na estakadach, 
na pomostach kablowych. 

05125 podaje szczegółowe wymagania dotyczące zarówno prowadzenia kabli, sposobu ochrony w miejscach 
wprowadzenia kabli do budynków, oraz w miejscach wejść i wyjść z bloków i rur, jak i wymagania dotyczące skrzyżowań i 

i między sobą, jak również z innymi instalacjami i budowlami. 

Typ kabla i sposób jego ułożenia powinien być dostosowany do warunków środowiskowych występujących na planowanej 

Przy doborze kabli należy posługiwać się katalogami producentów, podającymi informacje o właściwościach, budowie i 

Wszystkie odcinki kabli przeznaczone do układania w instalacjach obiektów budowlanych powinny mieć świadectwo 
potwierdzające zgodność budowy i właściwości z wymaganiami nor przedmiotowych. 

Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. 
Ponadto przy układaniu powinny być zachowane środki ostrożności zapobiegające uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń 
znajdujących się na trasie budowanej linii. 

Zaleca się stosowanie rolek w przypadku układania kabli o masie większej niż 4 kg/m Rolki powinny być ustawione w takich 
odległościach od siebie, aby spoczywający na nich kabel nie dotykał podłoża.  

echowywania, układania i montażu, końce kabla należy zabezpieczyć przed wilgocią oraz wpływami chemicznymi 

nałożenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja) 

h wytyczonych przez fachowe służby geodezyjne. Układanie kabli powinno być zgodne z 

Kabel można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie duży, jednak nie 
trzna jego średnica. 

Bezpośrednio w gruncie kable należy układać na głębokości 0,7 m z dokładnością ± 5 cm na warstwie piasku o grubości 10 
cm z przykryciem również 10 cm warstwą piasku, a następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości, co najmniej 15 cm

Jako ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdłuż całej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, należy układać folię 
 

Przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel należy układać w przepus
Przepusty powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się do ich wnętrza wody i przed ich zamuleniem. 
W miejscach skrzyżowań kabli z istniejącymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca się wykonywanie przepustów kablowych 

ia poziomego, przewidując po jednym przepuście rezerwowym na każdym skrzyżowaniu.

Kabel ułożony w ziemi na całej swej długości powinien posiadać oznaczniki identyfikacyjne. 

Zaleca się przy latarniach, szafie oświetleniowej, przepustach kablowych; pozostawienie 2-metrowych zapasów 

Podczas przechowywania, układania i montażu, końce kabla należy zabezpieczyć przed wilgocią oraz wpływami chemicznymi 

nałożenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja). 

33 | S t r o n a  

05125 podaje szczegółowe wymagania dotyczące zarówno prowadzenia kabli, sposobu ochrony w miejscach 
wprowadzenia kabli do budynków, oraz w miejscach wejść i wyjść z bloków i rur, jak i wymagania dotyczące skrzyżowań i 

Typ kabla i sposób jego ułożenia powinien być dostosowany do warunków środowiskowych występujących na planowanej 

ucentów, podającymi informacje o właściwościach, budowie i 

Wszystkie odcinki kabli przeznaczone do układania w instalacjach obiektów budowlanych powinny mieć świadectwo 

Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. 
Ponadto przy układaniu powinny być zachowane środki ostrożności zapobiegające uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń 

Zaleca się stosowanie rolek w przypadku układania kabli o masie większej niż 4 kg/m Rolki powinny być ustawione w takich 

echowywania, układania i montażu, końce kabla należy zabezpieczyć przed wilgocią oraz wpływami chemicznymi 

h wytyczonych przez fachowe służby geodezyjne. Układanie kabli powinno być zgodne z 

Kabel można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie duży, jednak nie 

5 cm na warstwie piasku o grubości 10 
cm z przykryciem również 10 cm warstwą piasku, a następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości, co najmniej 15 cm 

Jako ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdłuż całej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, należy układać folię 

Przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel należy układać w przepustach kablowych. 
Przepusty powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się do ich wnętrza wody i przed ich zamuleniem.  
W miejscach skrzyżowań kabli z istniejącymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca się wykonywanie przepustów kablowych 

ia poziomego, przewidując po jednym przepuście rezerwowym na każdym skrzyżowaniu. 

metrowych zapasów 

Podczas przechowywania, układania i montażu, końce kabla należy zabezpieczyć przed wilgocią oraz wpływami chemicznymi 
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Po wykonaniu linii kablowej należy pomierzyć rezystancję izolacji poszczególnych odcinków kabla induktorem o napięciu nie 
mniejszym niż 2,5 kV, przy czym rezystancja nie może być mniejsza niż 20 omów/m.
 
Zbliżenia i odległości kabla od innych instalacji podano w tablicy 2.
 
Tablica 2. Odległości kabla sygnalizacyjnego od innych urządzeń podziemnych.

 
Lp. 

 
Rodzaj urządzenia podziemnego

1 Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 
sieci do 1 kV 

2 Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 
sieci wyższe niż 1 kV 

3 Kable telekomunikacyjne 
4 Rurociągi wodociągowe, ściekowe, cieplne, gazowe z 

gazami niepalnymi 
5 Rurociągi z cieczami palnymi 
6 Rurociągi z gazami palnymi 
7 Części podziemne linii napowietrznych (ustój, podpora, 

odciążka) 
8 Ściany budynków i inne budowle, np. tunele, kanały

*) Należy zastosować przepust kablowy.
 

II. Temperatura otoczenia i kabla.
Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż 0
tworzyw sztucznych. 
 
W przypadku kabli o innej konstrukcji niż w/wymienione, temperatur
wytwórcy. 
 
Zabrania się podgrzewania kabli ogniem.
 
Wzrost temperatury otoczenia ułożonego kabla na dowolnie małym odcinku trasy linii kablowej powodowany przez sąsiednie 
źródła ciepła, np. rurociąg cieplny, nie powinien przekraczać 5
 
III. Układanie kabli bezpośrednio w gruncie.
Kable należy układać na dnie rowu pod kable, jeżeli grunt jest piaszczysty, w pozostałych przypadkach kable należy układać 
na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm. Nie n
gruncie, który mógłby uszkodzić kabel, ani bezpośrednio zasypywać takim gruntem.
 
Kable należy zasypywać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, następnie warstwą rodzimego gruntu o grub
najmniej 15 cm, a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego. Odległość folii od kabla powinna wynosić, co najmniej 25 
cm. 
 
Grunt należy zagęszczać warstwami co najmniej 20 cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien osiągnąć co najmniej 0,85 
wg BN-72/8932-01. 
 
Głębokość ułożenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnętrznej powierzchni kabla powinna wynosić nie 
mniej niż: 

- 70 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, z wyjątkiem kabli ułożonych w gruncie na użytkach 
rolnych, 

- 80 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, lecz nie przekraczającym 15 kV, z wyjątkiem 
kabli ułożonych w gruncie na użytkach rolnych,

- 90 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 15 kV ułożonych w gruncie na użytkach r
- 100 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 15 kV.

 

TOOR Usługi w budownictwie 
495 Warszawa ul. Wojciechowskiego 36 m 23B 

Po wykonaniu linii kablowej należy pomierzyć rezystancję izolacji poszczególnych odcinków kabla induktorem o napięciu nie 
mniejszym niż 2,5 kV, przy czym rezystancja nie może być mniejsza niż 20 omów/m. 

łości kabla od innych instalacji podano w tablicy 2. 

Tablica 2. Odległości kabla sygnalizacyjnego od innych urządzeń podziemnych. 

Rodzaj urządzenia podziemnego 

Najmniejsza dopuszczalna 
odległość w cm 

pionowa przy 
skrzyżowaniu 

pozioma przy 
zbliżeniu

Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 
25 10 

Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 
50 10 

50 50 
Rurociągi wodociągowe, ściekowe, cieplne, gazowe z 

50 *) 50 

 50 *) 100 
wg PN-91/M-34501 

Części podziemne linii napowietrznych (ustój, podpora, 
- 80 

Ściany budynków i inne budowle, np. tunele, kanały - 50 
przepust kablowy. 

Temperatura otoczenia i kabla. 
Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż 0oC - w przypadku kabli o izolacji i powłoce z 

W przypadku kabli o innej konstrukcji niż w/wymienione, temperatura otoczenia i temperatura układanego kabla 

Zabrania się podgrzewania kabli ogniem. 

Wzrost temperatury otoczenia ułożonego kabla na dowolnie małym odcinku trasy linii kablowej powodowany przez sąsiednie 
ieplny, nie powinien przekraczać 5oC. 

Układanie kabli bezpośrednio w gruncie. 
Kable należy układać na dnie rowu pod kable, jeżeli grunt jest piaszczysty, w pozostałych przypadkach kable należy układać 
na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm. Nie należy układać kabli bezpośrednio na dnie wykopu kamiennego lub w 
gruncie, który mógłby uszkodzić kabel, ani bezpośrednio zasypywać takim gruntem. 

Kable należy zasypywać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, następnie warstwą rodzimego gruntu o grub
najmniej 15 cm, a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego. Odległość folii od kabla powinna wynosić, co najmniej 25 

Grunt należy zagęszczać warstwami co najmniej 20 cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien osiągnąć co najmniej 0,85 

Głębokość ułożenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnętrznej powierzchni kabla powinna wynosić nie 

w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, z wyjątkiem kabli ułożonych w gruncie na użytkach 

w przypadku kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, lecz nie przekraczającym 15 kV, z wyjątkiem 
kabli ułożonych w gruncie na użytkach rolnych, 

w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 15 kV ułożonych w gruncie na użytkach r
w przypadku kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 15 kV. 
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Po wykonaniu linii kablowej należy pomierzyć rezystancję izolacji poszczególnych odcinków kabla induktorem o napięciu nie 

Najmniejsza dopuszczalna 

pozioma przy 
iu 

w przypadku kabli o izolacji i powłoce z 

a otoczenia i temperatura układanego kabla - wg ustaleń 

Wzrost temperatury otoczenia ułożonego kabla na dowolnie małym odcinku trasy linii kablowej powodowany przez sąsiednie 

Kable należy układać na dnie rowu pod kable, jeżeli grunt jest piaszczysty, w pozostałych przypadkach kable należy układać 
ależy układać kabli bezpośrednio na dnie wykopu kamiennego lub w 

Kable należy zasypywać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, następnie warstwą rodzimego gruntu o grubości co 
najmniej 15 cm, a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego. Odległość folii od kabla powinna wynosić, co najmniej 25 

Grunt należy zagęszczać warstwami co najmniej 20 cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien osiągnąć co najmniej 0,85 

Głębokość ułożenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnętrznej powierzchni kabla powinna wynosić nie 

w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, z wyjątkiem kabli ułożonych w gruncie na użytkach 

w przypadku kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, lecz nie przekraczającym 15 kV, z wyjątkiem 

w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 15 kV ułożonych w gruncie na użytkach rolnych,  
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Kable powinny być ułożone w rowie linią falistą z zapasem (od 1 do 3% długości wykopu) wystarczającym do 
skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Przy mufach zaleca się pozos
nie mniej niż: 

- 4 m - w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyconej lub z tworzyw sztucznych, o napięciu znamionowym od 15 do 
40 kV, 

- m - w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyconej lub z tworzyw sztu
kV, 

- 1 m - w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, o napięciu znamionowym 1 kV.
 
IV. Skrzyżowania i zbliżenia kabli między sobą.
Skrzyżowania kabli między sobą należy wykonywać tak, aby kabel wyższego napięci
napięcia, a linia elektroenergetyczne lub sygnalizacyjna głębiej niż linia telekomunikacyjna.
 
V. Skrzyżowania i zbliżenia kabli z innymi urządzeniami podziemnymi.
Zaleca się krzyżować kable z urządzeniami podziemnymi
miejscu krzyżowanego urządzenia. Każdy z krzyżujących się kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych ułożony 
bezpośrednio w gruncie powinien być chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyż
strony od miejsca skrzyżowania. Przy skrzyżowaniu kabli z rurociągami podziemnymi zaleca się układanie kabli nad 
rurociągami. 
 
Tablica 3. Najmniejsze dopuszczalne odległości kabli ułożonych w gruncie od innych urządzeń 

Rodzaj urządzenia podziemnego

Rurociągi wodociągowe, ściekowe, cieplne, 
gazowe z gazami niepalnymi i rurociągi z gazami 
palnymi o ciśnieniu do 0,5 at 
Rurociągi z cieczami palnymi 
Rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu wyższym 
niż 0,5 at i nie przekraczającym 4 at. 
Rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu wyższym 
niż 4 at. 
Zbiorniki z płynami palnymi 
Części podziemne linii napowietrznych (ustój, 
podpora, odciążka) 
Ściany budynków i inne budowle, np. tunele, kanały
Urządzenia ochrony budowli od wyładowań 
atmosferycznych 
1) Dopuszcza się zmniejszenie odległości do 50 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronnej.
2) Dopuszcza się zmniejszenie odległości do 80 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronnej.

 
VI. Skrzyżowania i zbliżenia kabli z drogami.
Kable powinny się krzyżować z drogami pod kątem zbliżonym do 90
 
Przy ułożeniu kabla bezpośrednio w gruncie ochrona kabla od urządzeń mechanicznych w miejscach skrzyżowania z drogą, 
powinna odpowiadać postanowieniom zawart
 
Tablica 4. Długości przepustów kablowych przy skrzyżowaniu z drogami i rurociągami

Rodzaj krzyżowanego obiektu 

Rurociąg 

Droga o przekroju ulicznym z krawężnikami

Droga o przekroju szlakowym z rowami 
odwadniającymi 

 
Droga w nasypie 
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Kable powinny być ułożone w rowie linią falistą z zapasem (od 1 do 3% długości wykopu) wystarczającym do 
skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Przy mufach zaleca się pozostawić zapas kabli po obu stronach mufy, łącznie 

w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyconej lub z tworzyw sztucznych, o napięciu znamionowym od 15 do 

w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyconej lub z tworzyw sztucznych, o napięciu znamionowym od 1 do 10 

w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, o napięciu znamionowym 1 kV. 

Skrzyżowania i zbliżenia kabli między sobą. 
Skrzyżowania kabli między sobą należy wykonywać tak, aby kabel wyższego napięcia był zakopany głębiej niż kabel niższego 
napięcia, a linia elektroenergetyczne lub sygnalizacyjna głębiej niż linia telekomunikacyjna. 

Skrzyżowania i zbliżenia kabli z innymi urządzeniami podziemnymi. 
Zaleca się krzyżować kable z urządzeniami podziemnymi pod kątem zbliżonym do 90o i w miarę możliwości w najwęższym 
miejscu krzyżowanego urządzenia. Każdy z krzyżujących się kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych ułożony 
bezpośrednio w gruncie powinien być chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyżowania i na długości po 50 cm w obie 
strony od miejsca skrzyżowania. Przy skrzyżowaniu kabli z rurociągami podziemnymi zaleca się układanie kabli nad 

Tablica 3. Najmniejsze dopuszczalne odległości kabli ułożonych w gruncie od innych urządzeń podziemnych

Rodzaj urządzenia podziemnego 
Najmniejsza dopuszczalna odległość  w cm

pionowa przy 
skrzyżowaniu 

pozioma przy zbliżeniu

Rurociągi wodociągowe, ściekowe, cieplne, 
gazowe z gazami niepalnymi i rurociągi z gazami 

801) przy średnicy 
rurociągu do           

250 mm i 1502) 

 
50 

przy średnicy 100 
Rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu wyższym 

 
większej  niż           

250 mm 
100 

i o ciśnieniu wyższym 
BN-71/8976-31 

200 200 
Części podziemne linii napowietrznych (ustój, 

- 80 

Ściany budynków i inne budowle, np. tunele, kanały - 50 
Urządzenia ochrony budowli od wyładowań 

50 50 

Dopuszcza się zmniejszenie odległości do 50 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronnej.
Dopuszcza się zmniejszenie odległości do 80 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronnej.

Skrzyżowania i zbliżenia kabli z drogami. 
się krzyżować z drogami pod kątem zbliżonym do 90o i w miarę możliwości w jej najwęższym miejscu.

Przy ułożeniu kabla bezpośrednio w gruncie ochrona kabla od urządzeń mechanicznych w miejscach skrzyżowania z drogą, 
powinna odpowiadać postanowieniom zawartym w tablicy 4. 

Tablica 4. Długości przepustów kablowych przy skrzyżowaniu z drogami i rurociągami 

Długość przepustu na skrzyżowaniu 
średnica rurociągu z dodaniem po 50 cm z każdej 
strony 

krawężnikami 
szerokość jezdni z krawężnikami z dodaniem po 
50 cm z każdej strony 

Droga o przekroju szlakowym z rowami 
szerokość korony drogi i szerokości obu rowów 
do zewnętrznej krawędzi ich skarpy z dodaniem 
po 100 cm z każdej strony 
szerokość korony drogi i szerokość rzutu skarp 
nasypów z dodaniem po 100 cm z każdej strony 
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Kable powinny być ułożone w rowie linią falistą z zapasem (od 1 do 3% długości wykopu) wystarczającym do 
tawić zapas kabli po obu stronach mufy, łącznie 

w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyconej lub z tworzyw sztucznych, o napięciu znamionowym od 15 do 

cznych, o napięciu znamionowym od 1 do 10 

a był zakopany głębiej niż kabel niższego 

i w miarę możliwości w najwęższym 
miejscu krzyżowanego urządzenia. Każdy z krzyżujących się kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych ułożony 

owania i na długości po 50 cm w obie 
strony od miejsca skrzyżowania. Przy skrzyżowaniu kabli z rurociągami podziemnymi zaleca się układanie kabli nad 

podziemnych 
Najmniejsza dopuszczalna odległość  w cm 

pozioma przy zbliżeniu 

Dopuszcza się zmniejszenie odległości do 50 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronnej. 
Dopuszcza się zmniejszenie odległości do 80 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronnej. 

i w miarę możliwości w jej najwęższym miejscu. 

Przy ułożeniu kabla bezpośrednio w gruncie ochrona kabla od urządzeń mechanicznych w miejscach skrzyżowania z drogą, 

średnica rurociągu z dodaniem po 50 cm z każdej 

szerokość jezdni z krawężnikami z dodaniem po 

szerokość korony drogi i szerokości obu rowów 
do zewnętrznej krawędzi ich skarpy z dodaniem 

szerokość korony drogi i szerokość rzutu skarp 
nasypów z dodaniem po 100 cm z każdej strony 
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W przypadku przekrojów półulicznych, z jednostronnym rowem lub jednostronnym nasypem 
ustalać odpowiednio wg ww. wzorów. 
 
Najmniejsza odległość pionowa między górną częścią osłony kabla a płaszczyzną jezdni nie powinna być mniejsza niż 100 cm
Odległość między górną częścią osłony kabla a dnem rowu odwadniającego powinna wynosić co najmniej 50 cm
 
Ww. minimalne odległości od powierzchni jezdni i dna rowu mogą być zwiększone, gdyż dla konkretnego odcinka drogi 
powinny wynikać z warunków określonych przez zarząd drogowy (uwzględniających projektowaną przebudowę konstrukcji 
nawierzchni lub pogłębienie rowu). 
 
Kable należy układać poza pasem drogowym w odległości co najmniej 1 m od jego granicy.
Odległość kabli od zadrzewienia drogowego (od pni drzew) powinna wynosić co najmniej 2 m.
W przypadku niemożności prowadzenia linii kablowych poza pasem drogowym
zajętych pod sady, dopuszcza się układanie ich w pasie drogowym na skarpach nasypów lub na częściach pasa poza koroną 
drogi. 
 
Roboty przy układaniu kablowych linii elektroenergetycznych na skrzyżowaniach z drogami 
wejścia linią kablową na teren pasa drogowego przy zbliżeniach do drogi 
drogowego i należy je wykonywać na warunkach podanych w tym zezwoleniu, zgodnie z ustawą o drogach publicznych .
 
VII. Oznaczenie linii kablowych. 
Kable ułożone w gruncie powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki (np. opaski kablowe typu OK.) 
rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych, np. przy 
skrzyżowaniach. 
 
Kable ułożone w powietrzu powinny być zaopatrzone w trwałe oznaczniki przy głowicach oraz w takich miejscach i w takich 
odstępach, aby rozróżnienie kabla nie nastręczało trudności.
 
Na oznacznikach powinny znajdować się trwałe napisy zawierające

- symbol i numer ewidencyjny linii,
- oznaczenie kabla, 
- znak użytkownika kabla, 
- znak fazy (przy kablach jednożyłowych),
- rok ułożenia kabla. 

 
Trasa kabli ułożonych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych stałych punktów terenu, 
powinna być oznaczona trwałymi oznacznikami trasy, np. słupkami betonowymi typu SD wkopanymi w grunt, w sposób nie 
utrudniający komunikacji. Na oznacznikach trasy należy umieścić trwały napis w postaci ogólnego symbolu kabla „K”. Na 
prostej trasie kabla oznaczniki powinny być umieszczone w odstępach około 100 m, ponadto należy je umieszczać w 
miejscach zmiany kierunku kabla i w miejscach skrzyżowań lub zbliżeń.
 
Oznaczniki trasy kabli układanych w gruncie na użytkach rolnych należy umieszczać tak, aby nie utru
stosować takie oznaczniki, które umożliwią łatwe i jednoznaczne określenie przebiegu trasy kabla.
 
5.1.1.2.3 Montaż końcówek kablowych.

Wyszczególnienie robót: 
- Obrobienie końców przewodu. 
- Założenie na obrobiony koniec przewodu końcówki.
- Zaciśnięcie końcówki praską lub przylutowanie do przewodu.

 
5.1.1.2.4 Układanie przewodów instalacji elektrycznych.

Wszystkie roboty związane układaniem przewodów wykonać zgodnie z wymaganiami normy BN
 
Oznakowanie powinno być zgodne z wytycznymi zawartymi w do
normami (PN-EN 60445:2004 Zasady podstawowe i bezpie
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi).
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od dolnej krawędzi nasypu 

W przypadku przekrojów półulicznych, z jednostronnym rowem lub jednostronnym nasypem - długości przepustów należy 

Najmniejsza odległość pionowa między górną częścią osłony kabla a płaszczyzną jezdni nie powinna być mniejsza niż 100 cm
Odległość między górną częścią osłony kabla a dnem rowu odwadniającego powinna wynosić co najmniej 50 cm

Ww. minimalne odległości od powierzchni jezdni i dna rowu mogą być zwiększone, gdyż dla konkretnego odcinka drogi 
powinny wynikać z warunków określonych przez zarząd drogowy (uwzględniających projektowaną przebudowę konstrukcji 

Kable należy układać poza pasem drogowym w odległości co najmniej 1 m od jego granicy. 
Odległość kabli od zadrzewienia drogowego (od pni drzew) powinna wynosić co najmniej 2 m. 
W przypadku niemożności prowadzenia linii kablowych poza pasem drogowym: na terenach zalewowych, zalesionych lub 
zajętych pod sady, dopuszcza się układanie ich w pasie drogowym na skarpach nasypów lub na częściach pasa poza koroną 

Roboty przy układaniu kablowych linii elektroenergetycznych na skrzyżowaniach z drogami i na odcinkach ewentualnego 
wejścia linią kablową na teren pasa drogowego przy zbliżeniach do drogi - wymagają zezwolenia ze strony zarządu 
drogowego i należy je wykonywać na warunkach podanych w tym zezwoleniu, zgodnie z ustawą o drogach publicznych .

Kable ułożone w gruncie powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki (np. opaski kablowe typu OK.) 
rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych, np. przy 

Kable ułożone w powietrzu powinny być zaopatrzone w trwałe oznaczniki przy głowicach oraz w takich miejscach i w takich 
odstępach, aby rozróżnienie kabla nie nastręczało trudności. 

Na oznacznikach powinny znajdować się trwałe napisy zawierające: 
symbol i numer ewidencyjny linii, 

znak fazy (przy kablach jednożyłowych), 

Trasa kabli ułożonych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych stałych punktów terenu, 
inna być oznaczona trwałymi oznacznikami trasy, np. słupkami betonowymi typu SD wkopanymi w grunt, w sposób nie 

utrudniający komunikacji. Na oznacznikach trasy należy umieścić trwały napis w postaci ogólnego symbolu kabla „K”. Na 
zniki powinny być umieszczone w odstępach około 100 m, ponadto należy je umieszczać w 

miejscach zmiany kierunku kabla i w miejscach skrzyżowań lub zbliżeń. 

Oznaczniki trasy kabli układanych w gruncie na użytkach rolnych należy umieszczać tak, aby nie utru
stosować takie oznaczniki, które umożliwią łatwe i jednoznaczne określenie przebiegu trasy kabla. 

Montaż końcówek kablowych. 

Założenie na obrobiony koniec przewodu końcówki. 
ęcie końcówki praską lub przylutowanie do przewodu. 

Układanie przewodów instalacji elektrycznych. 

Wszystkie roboty związane układaniem przewodów wykonać zgodnie z wymaganiami normy BN-84/8984

Oznakowanie powinno być zgodne z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz 
EN 60445:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i 

czenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi). 
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długości przepustów należy 

Najmniejsza odległość pionowa między górną częścią osłony kabla a płaszczyzną jezdni nie powinna być mniejsza niż 100 cm 
Odległość między górną częścią osłony kabla a dnem rowu odwadniającego powinna wynosić co najmniej 50 cm 

Ww. minimalne odległości od powierzchni jezdni i dna rowu mogą być zwiększone, gdyż dla konkretnego odcinka drogi 
powinny wynikać z warunków określonych przez zarząd drogowy (uwzględniających projektowaną przebudowę konstrukcji 

: na terenach zalewowych, zalesionych lub 
zajętych pod sady, dopuszcza się układanie ich w pasie drogowym na skarpach nasypów lub na częściach pasa poza koroną 

i na odcinkach ewentualnego 
wymagają zezwolenia ze strony zarządu 

drogowego i należy je wykonywać na warunkach podanych w tym zezwoleniu, zgodnie z ustawą o drogach publicznych . 

Kable ułożone w gruncie powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki (np. opaski kablowe typu OK.) 
rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych, np. przy 

Kable ułożone w powietrzu powinny być zaopatrzone w trwałe oznaczniki przy głowicach oraz w takich miejscach i w takich 

Trasa kabli ułożonych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych stałych punktów terenu, 
inna być oznaczona trwałymi oznacznikami trasy, np. słupkami betonowymi typu SD wkopanymi w grunt, w sposób nie 

utrudniający komunikacji. Na oznacznikach trasy należy umieścić trwały napis w postaci ogólnego symbolu kabla „K”. Na 
zniki powinny być umieszczone w odstępach około 100 m, ponadto należy je umieszczać w 

Oznaczniki trasy kabli układanych w gruncie na użytkach rolnych należy umieszczać tak, aby nie utrudniały prac rolnych i 
 

84/8984-10. 

kumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz 
czeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i 
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Po ułożeniu przewodów należy przeprowadzić próby i badania zgodnie z PN
04700:1998/Az1:2000. 
 
Jeżeli badania dały wynik pozytywny można przystąpić do wykonania robót o charakterze ogólnobudowlanym po montażu 
kabli i przewodów jak: zaprawianie bruzd, naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć 
kanałów instalacyjnych itp. 
 
I. Wciąganie przewodów do rur instalacyjnych.

• Do wcześniej ułożonych rur, po ich przykryciu warstwą tynku lub masy betonowej, należy
użyciu sprężyny instalacyjnej, zakończonej z jednej strony kulką, a z drugiej uszkiem.

• Wciąganie przewodów do rur muszą wykonywać dwie osoby: jedna wciąga linkę z zamocowanym przewodem, a druga 
wprowadza przewody do rur tak, aby nie 

• W puszkach należy pozostawić zapas około 10 cm każdej żyły na wykonanie połączeń. Przewód neutralny powinien 
być nieco dłuższy niż przewody fazowe.

• Przewód wprowadza się do osprzętu tak, aby p
powierzchnią puszki. 

• Zabrania się układania rur wraz z wciągnię
 
II. Układanie przewodów w korytkach, listwach i kanałach instalacyjnych.

• Po odkryciu korytek, listew i kana
• Odmierzając odpowiednie długości poszczególnych przewodów trzeba pamiętać o dodaniu do odmierzonej długości 20 

cm ( po 10 cm na każdą puszkę). Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy niż przewod
• Przewód wprowadza się do osprzętu tak, aby powłoka izolacyjna z przewodu kończyła się równo z wewnętrzną 

powierzchnią puszki. 
 
III. Układanie przewodów w tynku w gotowych bruzdach.

• Instalacje wtynkowe należy wykonywać przewodami wtynkowymi. Dopus
wielożyłowych płaskich. 

• Bruzdy dla przewodów wtynkowych powinny być wykute jedynie na grubość tynku i mieć szerokość o około 5 mm 
większą niż szerokość przewodu. W miejscach zmiany kierunku trasy instalacji bruzda powinna być
mm w kierunku wewnętrznej strony łuku.

• Na podłożu z drewna lub innych materia
grubości co najmniej 5 mm, oddzielającej przewód od ściany. Prze
każdej żyły oraz wspólną powłokę, można układać bezpośrednio na podłożu drewnianym lub z innego materiału 
palnego, jeżeli zabezpieczenie obwodu wynosi nie więcej niż 16 A.

• Odmierzając odpowiednie długości poszczególnych przewodów trzeba
cm ( po 10 cm na każdą puszkę). Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy niż przewody fazowe.

• Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. W tym celu należy prze
żyłami przewodu nieuszkadzając ich izolacji.

• Podłoże do układania na nim przewodów powinno być gładkie.
• Przewody do powierzchni mocować za pomocą gipsowania lub za pomocą klamerek. Gipsowanie polega na 

mocowaniu przewodu małymi plackami gipsowymi w rozsta
• Do puszek należy wprowadzać tylko te prze

prowadzić obok puszki. 
• Przewód wprowadza się do osprzętu tak, aby powłoka izolacyjna z przewodu kończyła się równo z wewnętrzną 

powierzchnią puszki. 
• Przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszek, a puszki zakryć pokrywami 

lub w inny sposób zabezpieczyć je przed zatynkowaniem.
• Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrów

stosowania osłon w postaci rur. 
 
IV. Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów.

• W instalacjach elektrycznych wewnętrznych łączenia przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie 
instalacyjnym oraz 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 opracowane w projekcie, sposób przyłączenia należy uzgodnić z projektan
Inspektorem Nadzoru. 

• Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi oraz dodatko
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niu przewodów należy przeprowadzić próby i badania zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN

Jeżeli badania dały wynik pozytywny można przystąpić do wykonania robót o charakterze ogólnobudowlanym po montażu 
rawianie bruzd, naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć 

Wciąganie przewodów do rur instalacyjnych. 
Do wcześniej ułożonych rur, po ich przykryciu warstwą tynku lub masy betonowej, należy wciągać przewody przy 
użyciu sprężyny instalacyjnej, zakończonej z jednej strony kulką, a z drugiej uszkiem. 
Wciąganie przewodów do rur muszą wykonywać dwie osoby: jedna wciąga linkę z zamocowanym przewodem, a druga 
wprowadza przewody do rur tak, aby nie krzyżowały się i nie splatały, oraz nie ocierały o brzeg rury. 
W puszkach należy pozostawić zapas około 10 cm każdej żyły na wykonanie połączeń. Przewód neutralny powinien 
być nieco dłuższy niż przewody fazowe. 
Przewód wprowadza się do osprzętu tak, aby powłoka izolacyjna z przewodu kończyła się równo z wewnętrzną 

Zabrania się układania rur wraz z wciągniętymi w nie przewodami. 

Układanie przewodów w korytkach, listwach i kanałach instalacyjnych. 
Po odkryciu korytek, listew i kanałów przewody układamy luzem w przegrodach wewnętrznych. 
Odmierzając odpowiednie długości poszczególnych przewodów trzeba pamiętać o dodaniu do odmierzonej długości 20 
cm ( po 10 cm na każdą puszkę). Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy niż przewod
Przewód wprowadza się do osprzętu tak, aby powłoka izolacyjna z przewodu kończyła się równo z wewnętrzną 

Układanie przewodów w tynku w gotowych bruzdach. 
Instalacje wtynkowe należy wykonywać przewodami wtynkowymi. Dopuszcza się stosowanie przewodów 

Bruzdy dla przewodów wtynkowych powinny być wykute jedynie na grubość tynku i mieć szerokość o około 5 mm 
większą niż szerokość przewodu. W miejscach zmiany kierunku trasy instalacji bruzda powinna być
mm w kierunku wewnętrznej strony łuku. 
Na podłożu z drewna lub innych materiałów palnych można układać przewody na warstwie zaprawy murarskiej 
grubości co najmniej 5 mm, oddzielającej przewód od ściany. Przewody mające dwie warstwy izo
każdej żyły oraz wspólną powłokę, można układać bezpośrednio na podłożu drewnianym lub z innego materiału 
palnego, jeżeli zabezpieczenie obwodu wynosi nie więcej niż 16 A. 
Odmierzając odpowiednie długości poszczególnych przewodów trzeba pamiętać o dodaniu do odmierzonej długości 20 
cm ( po 10 cm na każdą puszkę). Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy niż przewody fazowe.
Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. W tym celu należy przeciąć wzdłuż mostki pomiędzy
żyłami przewodu nieuszkadzając ich izolacji. 
Podłoże do układania na nim przewodów powinno być gładkie. 
Przewody do powierzchni mocować za pomocą gipsowania lub za pomocą klamerek. Gipsowanie polega na 
mocowaniu przewodu małymi plackami gipsowymi w rozstawie co 50-80 cm. 
Do puszek należy wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce; pozo

Przewód wprowadza się do osprzętu tak, aby powłoka izolacyjna z przewodu kończyła się równo z wewnętrzną 

Przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszek, a puszki zakryć pokrywami 
lub w inny sposób zabezpieczyć je przed zatynkowaniem. 
Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi, w złączach płyt itp. bez 

 

Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów. 
W instalacjach elektrycznych wewnętrznych łączenia przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie 

ch. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. 
W przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich 

cji nie zostało opracowane w projekcie, sposób przyłączenia należy uzgodnić z projektan

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi oraz dodatko
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61:2000 oraz PN-E-

Jeżeli badania dały wynik pozytywny można przystąpić do wykonania robót o charakterze ogólnobudowlanym po montażu 
rawianie bruzd, naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć 

wciągać przewody przy 

Wciąganie przewodów do rur muszą wykonywać dwie osoby: jedna wciąga linkę z zamocowanym przewodem, a druga 
krzyżowały się i nie splatały, oraz nie ocierały o brzeg rury.  

W puszkach należy pozostawić zapas około 10 cm każdej żyły na wykonanie połączeń. Przewód neutralny powinien 

owłoka izolacyjna z przewodu kończyła się równo z wewnętrzną 

łów przewody układamy luzem w przegrodach wewnętrznych.  
Odmierzając odpowiednie długości poszczególnych przewodów trzeba pamiętać o dodaniu do odmierzonej długości 20 
cm ( po 10 cm na każdą puszkę). Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy niż przewody fazowe. 
Przewód wprowadza się do osprzętu tak, aby powłoka izolacyjna z przewodu kończyła się równo z wewnętrzną 

sowanie przewodów 

Bruzdy dla przewodów wtynkowych powinny być wykute jedynie na grubość tynku i mieć szerokość o około 5 mm 
większą niż szerokość przewodu. W miejscach zmiany kierunku trasy instalacji bruzda powinna być poszerzona do 10 

stwie zaprawy murarskiej 
wody mające dwie warstwy izolacji, tj. izolację 

każdej żyły oraz wspólną powłokę, można układać bezpośrednio na podłożu drewnianym lub z innego materiału 

pamiętać o dodaniu do odmierzonej długości 20 
cm ( po 10 cm na każdą puszkę). Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy niż przewody fazowe. 

ciąć wzdłuż mostki pomiędzy 

Przewody do powierzchni mocować za pomocą gipsowania lub za pomocą klamerek. Gipsowanie polega na 

wody, które wymagają łączenia w puszce; pozostałe przewody należy 

Przewód wprowadza się do osprzętu tak, aby powłoka izolacyjna z przewodu kończyła się równo z wewnętrzną 

Przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszek, a puszki zakryć pokrywami 

nawczej podłogi, w złączach płyt itp. bez 

W instalacjach elektrycznych wewnętrznych łączenia przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie 

W przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich 
cji nie zostało opracowane w projekcie, sposób przyłączenia należy uzgodnić z projektantem lub 

we naprężenia. 
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• Do zacisku należy przyłączać prze
przystosowany. 

• W przypadku stosowania zacisków, do któ
nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki me
umożliwiający przepływ prądu. 

• Długość odizolowanej żyły przewodu powin
• Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie prze

stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszka
• Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpie

lub ocynowane (zaleca się stosowanie tulejek zamiast cynowania).
 
5.1.1.2.5 Podłączanie odbiorników. 

I. Podejścia do odbiorników. 
• Podejścia instalacji elektrycznych do odbior

sposób estetyczny. 
• Podejścia od przewodów ułożonych w podło

podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewi
wytrzymałościowe i być wyprowa

• Podejścia w górę od przewodów ułożonych pod stropami mogą być wykonane tak jak cała inst
przejście przez strop należy wykonać zgodnie z punktem III.

• Podejścia zwieszakowe stosuje się w przy
najczęściej do: 

- opraw oświetleniowych, 
- odbiorników zasilanych z instalacji wykona

Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne lub elastyczne, w zależności od warunków technologicznych i 
rodzaju wykonywanej instalacji. 

• Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy wykonywać przewodami 
ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowla
kształtowniki, korytka, drabinki kablowe

 
II. 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 osła
siły docisku i korozją. 

• Bez względu na rodzaj instalacji, przyłą
na dwa rodzaje: 

- przyłączenia sztywne, 
- przyłączenia elastyczne. 

• Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywny
przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje się je do odbior
ulegającym żadnym przesunięciom.

• Przyłączenia elastyczne stosuje się, gdy od
do przesunięć i przemieszczeń. Przyłączenia te należy wyko

- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi,
- przewodami izolowanymi jednożyłowymi giętkimi w rurach elastycznych,
- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

• Przewody wychodzące z rur powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodze
założenie tulejek izolacyjnych. 

• W miejscach narażonych na uszkodzenia mech
chronione. 

 
5.1.1.2.6 Zasady instalowania osprzętu instalacyjnego.

Gniazda wtykowe i łączniki należy instalować zgodnie z wytycznymi określonymi w Projekcie. Jeżeli w projekcie nie określono 
instalowania osprzętu instalacyjnego to:

• Łączniki należy umieszczać obok drzwi w strefie instalacyjnej pionowej, tak aby środek najwyżej położonego łącznika 
znajdował się na wysokości 140 cm ponad gotową powierzchnia podłogi.

• Gniazda wtyczkowe umieszczać w poziomej strefie i
powierzchnią podłogi. 
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Do zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest 

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 

lowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W przypadku 

wanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. 
ńce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami 

lub ocynowane (zaleca się stosowanie tulejek zamiast cynowania). 

ycznych do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w 

Podejścia od przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach, zamocowanych pod powierzchnią 
podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanałach. Rury i kanały muszą spełniać odpowied
wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika.
Podejścia w górę od przewodów ułożonych pod stropami mogą być wykonane tak jak cała inst

leży wykonać zgodnie z punktem III. 
Podejścia zwieszakowe stosuje się w przypadkach zasilania odbiorników od góry. Podejścia tego rodzaju stosuje się 

z instalacji wykonanych przewodami szynowymi, na drabinkach kablowych, w korytkach itp.
Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne lub elastyczne, w zależności od warunków technologicznych i 

 
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. 

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 osła

Bez względu na rodzaj instalacji, przyłączenia odbiorników są wykonywane w zasadzie jednakowo, z tym że dzielą się 

Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz 
kowymi i kablami. Wykonuje się je do odbiorników stałych, zamocowanych do podłoża i nie 

ulegającym żadnym przesunięciom. 
Przyłączenia elastyczne stosuje się, gdy odbiorniki są narażone na drgania o dużej amplitudzie lub przystosowane są 
do przesunięć i przemieszczeń. Przyłączenia te należy wykonywać: 
przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi, 
przewodami izolowanymi jednożyłowymi giętkimi w rurach elastycznych, 

i izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych. 
Przewody wychodzące z rur powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji, np. przez 

W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane do odbiorników muszą być 

Zasady instalowania osprzętu instalacyjnego. 

Gniazda wtykowe i łączniki należy instalować zgodnie z wytycznymi określonymi w Projekcie. Jeżeli w projekcie nie określono 
tu instalacyjnego to: 

Łączniki należy umieszczać obok drzwi w strefie instalacyjnej pionowej, tak aby środek najwyżej położonego łącznika 
znajdował się na wysokości 140 cm ponad gotową powierzchnia podłogi. 
Gniazda wtyczkowe umieszczać w poziomej strefie instalacyjnej na zalecanej wysokości 30 cm ponad gotową 
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bie, do jakich zacisk ten jest 

rych przewody są przyłączane za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a 
talowe zabezpieczone przed korozją w sposób 

nicznych. W przypadku 

czone zaprasowanymi tulejkami 

nych, bezpiecznych oraz w 

mocowanych pod powierzchnią 
nałach. Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki 

dzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika. 
Podejścia w górę od przewodów ułożonych pod stropami mogą być wykonane tak jak cała instalacja, lecz samo 

padkach zasilania odbiorników od góry. Podejścia tego rodzaju stosuje się 

nych przewodami szynowymi, na drabinkach kablowych, w korytkach itp. 
Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne lub elastyczne, w zależności od warunków technologicznych i 

Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy wykonywać przewodami 
nych, a także na innego rodzaju podłożach, np. 

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 

czenia odbiorników są wykonywane w zasadzie jednakowo, z tym że dzielą się 

ch wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz 
ników stałych, zamocowanych do podłoża i nie 

tudzie lub przystosowane są 

niami izolacji, np. przez 

biorników muszą być 

Gniazda wtykowe i łączniki należy instalować zgodnie z wytycznymi określonymi w Projekcie. Jeżeli w projekcie nie określono 

Łączniki należy umieszczać obok drzwi w strefie instalacyjnej pionowej, tak aby środek najwyżej położonego łącznika 

nstalacyjnej na zalecanej wysokości 30 cm ponad gotową 
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• Gniazda wtyczkowe i łączniki instalowane ponad powierzchniami pracy umieszczać w poziomej strefie instalacyjnej na 
zalecanej wysokości 105 cm ponad gotową powierzchnią podłogi.

• Gniazda wtyczkowe, łączniki i wpusty przyłączeniowe, które muszą być umieszczone poza zalecanymi strefami 
instalacyjnymi powinny być zasilane przewodami ułożonymi prostopadle do najbliżej położonej poziomej strefy 
instalacyjnej. 

• We wszystkich pomieszczeniach
zamontować w podtynkowych puszkach instalacyjnych. W pomieszczeniach wilgotnych zastosować gniazda 
bryzgoszczelne.  

• Łączniki instalacyjne montować w podtynkowych puszkach instala
sposób, aby w stanie otwarcia górna część klawisza była wysunięta do przodu.

  
I. Montaż puszek instalacyjnych rozgałęźnych natynkowych do przygotowanego podłoża na ścianach 

murowanych i betonowych. 
Przed przystąpieniem do przykręcenia puszki należy w miejscach jej osłabień wyciąć otwory dla wprowadzanych przewodów. 
Po wprowadzeniu przewodu końce żył należy odizolować i połączyć ze sobą za pomocą płytki odgałęźnej. Odizolowane 
odcinki żył nie mogą wystawać poza płytkę.
 
II. Montaż puszek instalacyjne rozgałęźnych podtynkowych do przygotowanego podłoża w ścianach 

murowanych i betonowych. 
Przed przystąpieniem do przykręcenia puszki należy w miejscach jej osłabień wyciąć otwory dla wprowadzanych przewodów. 
Mocowanie odbywa się we wcześniej przygotowanych ślepych otworach za pomocą zaprawy gipsowej. Puszki powinny być 
osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana (zlicowana) z 
tynkiem. Po wprowadzeniu przewodu końce 
Odizolowane odcinki żył nie mogą wystawać poza płytkę.
 
III. Montaż puszek instalacyjne osprzętowych podtynkowych do przygotowanego podłoża w ścianach 

murowanych i betonowych. 
Przed przystąpieniem do przykręcenia puszki należy w miejscach jej osłabień wyciąć otwory dla wprowadzanych przewodów. 
Mocowanie odbywa się we wcześniej przygotowanych ślepych otworach za pomocą zaprawy gipsowej. Puszkę umieszczamy 
w otworze w taki sposób, aby jej krawęd
 
IV. Montaż gniazd wtyczkowych i łączników podtynkowych przykręcanych do zamocowanych puszek 

osprzętowych. 
Przed przystąpieniem do montażu należy odizolować końce żył i umocować w zaciskach gniazd
odcinki żył nie mogą wystawać poza zaciski gniazd i łączników. Podłączony mechanizm umieścić w puszce, wyrównać i 
zamocować za pomocą wkrętów lub pazurków. Na końcu zamocować ramki i plakietki.
 
5.1.1.2.7 Montaż sprzętu instalacyjnego, urzą

Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń i zabrudzeń. Sprzęt 
instalacyjny, urządzenia i odbiorniki energii elektrycznej montować wkrętami zabezpieczonymi antykoroz
rozporowych plastikowych.  
 
Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie odbiorów 1
 
Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną wytrzymało
wtyczki i gniazda. 
 
Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem pomieszczenia.
W sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z uwzględnieniem przestrzeni ochronnych.
 
Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było jednakowe.
 
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten występował u góry.
 
Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych na
bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna.
 
Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację będącą kombinacją barwy zielonej i żółtej.
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Gniazda wtyczkowe i łączniki instalowane ponad powierzchniami pracy umieszczać w poziomej strefie instalacyjnej na 
zalecanej wysokości 105 cm ponad gotową powierzchnią podłogi. 

iazda wtyczkowe, łączniki i wpusty przyłączeniowe, które muszą być umieszczone poza zalecanymi strefami 
instalacyjnymi powinny być zasilane przewodami ułożonymi prostopadle do najbliżej położonej poziomej strefy 

We wszystkich pomieszczeniach zastosować gniazda podtynkowe ze stykiem ochronnym. Gniazda wtyczkowe należy 
zamontować w podtynkowych puszkach instalacyjnych. W pomieszczeniach wilgotnych zastosować gniazda 

Łączniki instalacyjne montować w podtynkowych puszkach instalacyjnych. Łączniki powinny być instalowane w taki 
sposób, aby w stanie otwarcia górna część klawisza była wysunięta do przodu. 

Montaż puszek instalacyjnych rozgałęźnych natynkowych do przygotowanego podłoża na ścianach 

tąpieniem do przykręcenia puszki należy w miejscach jej osłabień wyciąć otwory dla wprowadzanych przewodów. 
Po wprowadzeniu przewodu końce żył należy odizolować i połączyć ze sobą za pomocą płytki odgałęźnej. Odizolowane 

płytkę. 

Montaż puszek instalacyjne rozgałęźnych podtynkowych do przygotowanego podłoża w ścianach 

Przed przystąpieniem do przykręcenia puszki należy w miejscach jej osłabień wyciąć otwory dla wprowadzanych przewodów. 
ywa się we wcześniej przygotowanych ślepych otworach za pomocą zaprawy gipsowej. Puszki powinny być 

osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana (zlicowana) z 
tynkiem. Po wprowadzeniu przewodu końce żył należy odizolować i połączyć ze sobą za pomocą płytki odgałęźnej. 
Odizolowane odcinki żył nie mogą wystawać poza płytkę. 

Montaż puszek instalacyjne osprzętowych podtynkowych do przygotowanego podłoża w ścianach 

eniem do przykręcenia puszki należy w miejscach jej osłabień wyciąć otwory dla wprowadzanych przewodów. 
Mocowanie odbywa się we wcześniej przygotowanych ślepych otworach za pomocą zaprawy gipsowej. Puszkę umieszczamy 
w otworze w taki sposób, aby jej krawędź znajdowała się na tym samym poziomie, co powierzchnia ściany.

Montaż gniazd wtyczkowych i łączników podtynkowych przykręcanych do zamocowanych puszek 

Przed przystąpieniem do montażu należy odizolować końce żył i umocować w zaciskach gniazd i łączników. Odizolowane 
odcinki żył nie mogą wystawać poza zaciski gniazd i łączników. Podłączony mechanizm umieścić w puszce, wyrównać i 
zamocować za pomocą wkrętów lub pazurków. Na końcu zamocować ramki i plakietki. 

Montaż sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej. 

Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń i zabrudzeń. Sprzęt 
instalacyjny, urządzenia i odbiorniki energii elektrycznej montować wkrętami zabezpieczonymi antykoroz

Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie odbiorów 1

Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną wytrzymało

Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem pomieszczenia.
W sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z uwzględnieniem przestrzeni ochronnych.

Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten występował u góry.

biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby przewód fazowy dochodził do lewego 
bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna. 

Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację będącą kombinacją barwy zielonej i żółtej.
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Gniazda wtyczkowe i łączniki instalowane ponad powierzchniami pracy umieszczać w poziomej strefie instalacyjnej na 

iazda wtyczkowe, łączniki i wpusty przyłączeniowe, które muszą być umieszczone poza zalecanymi strefami 
instalacyjnymi powinny być zasilane przewodami ułożonymi prostopadle do najbliżej położonej poziomej strefy 

zastosować gniazda podtynkowe ze stykiem ochronnym. Gniazda wtyczkowe należy 
zamontować w podtynkowych puszkach instalacyjnych. W pomieszczeniach wilgotnych zastosować gniazda 

cyjnych. Łączniki powinny być instalowane w taki 

Montaż puszek instalacyjnych rozgałęźnych natynkowych do przygotowanego podłoża na ścianach 

tąpieniem do przykręcenia puszki należy w miejscach jej osłabień wyciąć otwory dla wprowadzanych przewodów. 
Po wprowadzeniu przewodu końce żył należy odizolować i połączyć ze sobą za pomocą płytki odgałęźnej. Odizolowane 

Montaż puszek instalacyjne rozgałęźnych podtynkowych do przygotowanego podłoża w ścianach 

Przed przystąpieniem do przykręcenia puszki należy w miejscach jej osłabień wyciąć otwory dla wprowadzanych przewodów. 
ywa się we wcześniej przygotowanych ślepych otworach za pomocą zaprawy gipsowej. Puszki powinny być 

osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana (zlicowana) z 
żył należy odizolować i połączyć ze sobą za pomocą płytki odgałęźnej. 

Montaż puszek instalacyjne osprzętowych podtynkowych do przygotowanego podłoża w ścianach 

eniem do przykręcenia puszki należy w miejscach jej osłabień wyciąć otwory dla wprowadzanych przewodów. 
Mocowanie odbywa się we wcześniej przygotowanych ślepych otworach za pomocą zaprawy gipsowej. Puszkę umieszczamy 

ź znajdowała się na tym samym poziomie, co powierzchnia ściany. 

Montaż gniazd wtyczkowych i łączników podtynkowych przykręcanych do zamocowanych puszek 

i łączników. Odizolowane 
odcinki żył nie mogą wystawać poza zaciski gniazd i łączników. Podłączony mechanizm umieścić w puszce, wyrównać i 

Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń i zabrudzeń. Sprzęt 
instalacyjny, urządzenia i odbiorniki energii elektrycznej montować wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach 

Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie odbiorów 1-fazowych. 

Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną wytrzymałość na wyciąganie 

Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem pomieszczenia. 
W sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z uwzględnieniem przestrzeni ochronnych. 

Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było jednakowe. 

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten występował u góry. 

leży podłączać w taki sposób, aby przewód fazowy dochodził do lewego 

Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację będącą kombinacją barwy zielonej i żółtej. 



 

 

 

INWEST-TOOR Usługi w budownictwie
02-495 Warszawa ul. Wojciechowskiego 36 m 23B

NIP: 522-213-37-50 

 
 

5.1.1.2.8 Montaż opraw oświetleniowych.

• Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń.
• Oprawy oświetleniowe należy montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń i zabrudzeń, 

Oprawy do stropu montować wkrętami zabezpieczonym
• Przed przystąpieniem do montażu należy odizolować końce żył i umocować do odpowiednich zacisków opraw. 

Odizolowane odcinki żył nie mogą wystawać poza zaciski.
• Źródła światła i zapłonniki do opraw należy
• Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie odbiorów 1
• W sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania opraw z uwzględnieniem pr

ochronnych. 
• Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego należy mocować na ścianach na wysokości 250 cm ponad gotową powierzchnią 

podłogi i oznakować żółtym pasem o szerokości 20 mm.
• Oprawy oświetlenia kierunkowego należy mocować na ścianach na wysokości 220

podłogi. 
• Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację będącą kombinacją barwy zielonej i 

żółtej. 
• Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami instalacji i sche
• Montaż opraw oświetleniowych należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta.

 
5.1.1.3 45315000-8 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynk

5.1.1.3.1 Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych.

Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje się w oparciu o projekt techniczny, uwzględniający wymagania stawiane 
wyrobowi. Do najważniejszych wymogów należą: stopień ochrony, ilość wolnego miejsca do m
pomieszczenia) typ rozdzielnicy, dane dotyczące sieci zasilającej, miejsce zasilania i odpływów oraz przekroje kabli, 
specyfikacja wyposażenia. W oparciu o powyższe dane należy sporządzić schemat ideowy, który zwykle jest załącz
dokumentacji. 
 
Następnym etapem jest rozrysowanie widoku i wyposażenia rozdzielnicy w celu uzgodnienia planu z inspektorem nadzoru lub 
technologiem. Przy nieskomplikowanych rozdzielnicach etap ten można pominąć.
 
Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementów rozdziel
aparatów i urządzeń wg zaleceń producentów.
 
Przy skomplikowanych układach wyposażenia należy sporządzić kartą technologiczną dla prefabrykacji, stanowi ona załącznik 
do protokółu zdawczego rozdzielnicy. 
 
Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna uwzględniać wszelkie wytyczne projek
obudowy, a w szczególności: 

- stopień ochronności, 
- wymiary zewnętrzne każdego elementu obudowy,
- typ rozdzielnicy ze względu na sposób montażu: wolnostojąca, przyścienna, naścienna, wnękowa,
- typ rozdzielnicy ze względu na napięcie robocze: średniego napięcia, niskiego napięcia, słaboprądowa,
- sposób zasilania i odpływu: ,,od góry" lub „od dołu",
- typ przyłączenia do instalacji: płyty przepustowe, dławice, zaciski, przyłączenie bezpośrednie,
- sposób mocowania wyposażenia w obudowie: płyty montażowe i osłonowe, elementy dystansowe, szyny nośne 

zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane wg wymagań normy PN
- rodzaj materiału i kolor elementów obudowy,
- sposób zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych, opracowane wg wyma

3:2004, 
- kompletność montażu wyposażenia dodatkowego,
- kompletność i prawidłowość opisów oraz znaków wytypowanyc

i na zewnątrz rozdzielnicy, 
- oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno być wykonane w sposób czytelny najlepiej przy pomocy 

drukarki i nie powinno zakrywać danych technicznych aparatów 
- w każdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdować się kieszeń przeznaczona na rysunek schematu 

rozdzielnicy. 
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tleniowych. 

Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń. 
Oprawy oświetleniowe należy montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń i zabrudzeń, 
Oprawy do stropu montować wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach rozporowych plastikowych.
Przed przystąpieniem do montażu należy odizolować końce żył i umocować do odpowiednich zacisków opraw. 
Odizolowane odcinki żył nie mogą wystawać poza zaciski. 
Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu opraw.
Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie odbiorów 1
W sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania opraw z uwzględnieniem pr

Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego należy mocować na ścianach na wysokości 250 cm ponad gotową powierzchnią 
podłogi i oznakować żółtym pasem o szerokości 20 mm. 
Oprawy oświetlenia kierunkowego należy mocować na ścianach na wysokości 220 cm ponad gotową powierzchnią 

Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację będącą kombinacją barwy zielonej i 

Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami instalacji i sche
Montaż opraw oświetleniowych należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta. 

8 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynk

Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych. 

Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje się w oparciu o projekt techniczny, uwzględniający wymagania stawiane 
wyrobowi. Do najważniejszych wymogów należą: stopień ochrony, ilość wolnego miejsca do montażu, lokalizacja (rodzaj 
pomieszczenia) typ rozdzielnicy, dane dotyczące sieci zasilającej, miejsce zasilania i odpływów oraz przekroje kabli, 
specyfikacja wyposażenia. W oparciu o powyższe dane należy sporządzić schemat ideowy, który zwykle jest załącz

Następnym etapem jest rozrysowanie widoku i wyposażenia rozdzielnicy w celu uzgodnienia planu z inspektorem nadzoru lub 
technologiem. Przy nieskomplikowanych rozdzielnicach etap ten można pominąć. 

zebnych wg specyfikacji elementów rozdzielnicy należy dokonać mocowania i połączeń 
centów. 

Przy skomplikowanych układach wyposażenia należy sporządzić kartą technologiczną dla prefabrykacji, stanowi ona załącznik 

Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna uwzględniać wszelkie wytyczne projektanta co do wymaganych cech 

wymiary zewnętrzne każdego elementu obudowy, 
y ze względu na sposób montażu: wolnostojąca, przyścienna, naścienna, wnękowa,

typ rozdzielnicy ze względu na napięcie robocze: średniego napięcia, niskiego napięcia, słaboprądowa,
sposób zasilania i odpływu: ,,od góry" lub „od dołu", 

nstalacji: płyty przepustowe, dławice, zaciski, przyłączenie bezpośrednie,
sposób mocowania wyposażenia w obudowie: płyty montażowe i osłonowe, elementy dystansowe, szyny nośne 
zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane wg wymagań normy PN-EN 60439-2:2004, 
rodzaj materiału i kolor elementów obudowy, 
sposób zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych, opracowane wg wymagań normy PN

kompletność montażu wyposażenia dodatkowego, 
kompletność i prawidłowość opisów oraz znaków wytypowanych dla danej rozdzielnicy; znaki znajdujące się wewnątrz 

oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno być wykonane w sposób czytelny najlepiej przy pomocy 
drukarki i nie powinno zakrywać danych technicznych aparatów i osprzętu, 
w każdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdować się kieszeń przeznaczona na rysunek schematu 
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Oprawy oświetleniowe należy montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń i zabrudzeń, 
i antykorozyjnie na kołkach rozporowych plastikowych. 

Przed przystąpieniem do montażu należy odizolować końce żył i umocować do odpowiednich zacisków opraw. 

zamontować po całkowitym zainstalowaniu opraw. 
Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie odbiorów 1-fazowych. 
W sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania opraw z uwzględnieniem przestrzeni 

Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego należy mocować na ścianach na wysokości 250 cm ponad gotową powierzchnią 

cm ponad gotową powierzchnią 

Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację będącą kombinacją barwy zielonej i 

Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami instalacji i schematami. 

8 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach. 

Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje się w oparciu o projekt techniczny, uwzględniający wymagania stawiane 
ontażu, lokalizacja (rodzaj 

pomieszczenia) typ rozdzielnicy, dane dotyczące sieci zasilającej, miejsce zasilania i odpływów oraz przekroje kabli, 
specyfikacja wyposażenia. W oparciu o powyższe dane należy sporządzić schemat ideowy, który zwykle jest załącznikiem do 

Następnym etapem jest rozrysowanie widoku i wyposażenia rozdzielnicy w celu uzgodnienia planu z inspektorem nadzoru lub 

nicy należy dokonać mocowania i połączeń 

Przy skomplikowanych układach wyposażenia należy sporządzić kartą technologiczną dla prefabrykacji, stanowi ona załącznik 

tanta co do wymaganych cech 

y ze względu na sposób montażu: wolnostojąca, przyścienna, naścienna, wnękowa, 
typ rozdzielnicy ze względu na napięcie robocze: średniego napięcia, niskiego napięcia, słaboprądowa, 

nstalacji: płyty przepustowe, dławice, zaciski, przyłączenie bezpośrednie, 
sposób mocowania wyposażenia w obudowie: płyty montażowe i osłonowe, elementy dystansowe, szyny nośne 

 

gań normy PN-EN 60439-

cy; znaki znajdujące się wewnątrz 

oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno być wykonane w sposób czytelny najlepiej przy pomocy 

w każdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdować się kieszeń przeznaczona na rysunek schematu 
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Ze względu na funkcje jaką spełniają, można wyróżnić rozdzielnice i sterownice. Oba typy tablic mogą być wykonane jako
główne, podrozdzielnice i rozdzielnice (sterownice) odbiorcze np. obwodowe, piętrowe lub wydzielone dla konkretnych 
instalacji. 
 
Ze względu na sposób montażu rozróżnia się następujące typy:

- wolnostojące, 
- przyścienne, 
- wiszące (naścienne), 
- wnękowe. 

 
Rozdzielnica (sterownica) musi spełniać wymogi PN
jest świadectwo badań dla prefabrykowanej rozdzielnicy lub sterownicy, zgodne z ww. wymogami normy.
 
Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainst
4:2004 oraz PN-EN 60439-4:2005(U). 
 
Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania w miejscach ogólnodostęp
EN 60439-5:2002. 
 
Rozdzielnica (sterownica) powinna być wyposażona w maskownicę z tworzywa sztucz
napięcia dotykowego, jeśli występuje możliwość kontaktu bezpośredniego z elementami pod napięciem.
 
Wszystkie konstrukcje przyścienne rozdzielnic (sterownic) powinny
od frontu. 
 
Przy konstruowaniu rozdzielnicy (sterownicy) należy przewidzieć rozwiązanie pozwalające na ewentualną rozbudowę układu, 
bez konieczności zmiany systemu rozdzielnic (w przypadku, kiedy pozosta
okaże się niewystarczająca). 
 
Sposób rozmieszczenia montowanego wewnątrz wyposażenia powinien uwzględniać zasadę jednorodności w ramach 
wydzielonego segmentu rozdzielnicy oraz równomierno
 
Rozdzielnice (sterownice) montowane poza pomieszczeniami ruchu elektrycznego po
ochronności. 
 
W pomieszczeniach rozdzielnic SN, NN i rozdzielnic piętrowych należy przewidzieć dywaniki izol
standardowe ich wyposażenie. 
 
Na drzwiach rozdzielnicy (sterownicy) winien znajdować się szyld z nazwą rozdzielnicy zgodną z nazwą rozdzielnicy ze 
schematu głównego zasilania budynku. Szyld winien być przymocowany w sposób trwały.
 
5.1.1.3.2 Montaż rozdzielnic elektrycznych.

Zakres robót obejmuje: 
- przemieszczenie w strefie montażowej,
- rozpakowanie, 
- ustawienie na miejscu montażu wg projektu,
- wyznaczenie miejsca zainstalowania,
- trasowanie, 
- wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kuci

otworów w sufitach, ścianach lub podłożach,
- osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników wraz z zabetonowaniem,
- montaż wraz z regulacją mechaniczną elementów odmontowany

pokrywy), 
- podłączenie uziemienia, 
- sprawdzenie prawidłowości usytuowania w pomieszczeniu, w szczególności zachowania minimalnych szerokości 

przejść i dróg ewakuacyjnych, 
- sprawdzenie prawidłowości działania po 
- przeprowadzenie prób i badań. 
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Ze względu na funkcje jaką spełniają, można wyróżnić rozdzielnice i sterownice. Oba typy tablic mogą być wykonane jako
główne, podrozdzielnice i rozdzielnice (sterownice) odbiorcze np. obwodowe, piętrowe lub wydzielone dla konkretnych 

Ze względu na sposób montażu rozróżnia się następujące typy: 

elnica (sterownica) musi spełniać wymogi PN-EN 60439-1:2003 (zgodnej z międzynarodową IEC
jest świadectwo badań dla prefabrykowanej rozdzielnicy lub sterownicy, zgodne z ww. wymogami normy.

Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania na terenach budów musi spełniać wymogi norm PN

Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania w miejscach ogólnodostępnych musi spełniać wymogi normy PN

nica) powinna być wyposażona w maskownicę z tworzywa sztucznego, chroniącą przed skutkami 
napięcia dotykowego, jeśli występuje możliwość kontaktu bezpośredniego z elementami pod napięciem.

Wszystkie konstrukcje przyścienne rozdzielnic (sterownic) powinny zapewniać dostęp do kompletu elementów wykonawczych 

Przy konstruowaniu rozdzielnicy (sterownicy) należy przewidzieć rozwiązanie pozwalające na ewentualną rozbudowę układu, 
bez konieczności zmiany systemu rozdzielnic (w przypadku, kiedy pozostawiona np. dwudziesto procentowa rezerwa miejsca 

Sposób rozmieszczenia montowanego wewnątrz wyposażenia powinien uwzględniać zasadę jednorodności w ramach 
wydzielonego segmentu rozdzielnicy oraz równomierności rozkładu w ramach dysponowanej powierzchni.

Rozdzielnice (sterownice) montowane poza pomieszczeniami ruchu elektrycznego powinny być wykonane minimum w II klasie 

W pomieszczeniach rozdzielnic SN, NN i rozdzielnic piętrowych należy przewidzieć dywaniki izolacyjne, stanowiące 

Na drzwiach rozdzielnicy (sterownicy) winien znajdować się szyld z nazwą rozdzielnicy zgodną z nazwą rozdzielnicy ze 
schematu głównego zasilania budynku. Szyld winien być przymocowany w sposób trwały. 

ż rozdzielnic elektrycznych. 

przemieszczenie w strefie montażowej, 

ustawienie na miejscu montażu wg projektu, 
wyznaczenie miejsca zainstalowania, 

wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne 
otworów w sufitach, ścianach lub podłożach, 
osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników wraz z zabetonowaniem,
montaż wraz z regulacją mechaniczną elementów odmontowanych na czas mocowania (drzwiczki, klamki, zamki, 

sprawdzenie prawidłowości usytuowania w pomieszczeniu, w szczególności zachowania minimalnych szerokości 

sprawdzenie prawidłowości działania po zamontowaniu, 
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Ze względu na funkcje jaką spełniają, można wyróżnić rozdzielnice i sterownice. Oba typy tablic mogą być wykonane jako: 
główne, podrozdzielnice i rozdzielnice (sterownice) odbiorcze np. obwodowe, piętrowe lub wydzielone dla konkretnych 

1:2003 (zgodnej z międzynarodową IEC-439-1). Wymagane 
jest świadectwo badań dla prefabrykowanej rozdzielnicy lub sterownicy, zgodne z ww. wymogami normy. 

alowania na terenach budów musi spełniać wymogi norm PN-EN 60439-

nych musi spełniać wymogi normy PN-

nego, chroniącą przed skutkami 
napięcia dotykowego, jeśli występuje możliwość kontaktu bezpośredniego z elementami pod napięciem. 

zapewniać dostęp do kompletu elementów wykonawczych 

Przy konstruowaniu rozdzielnicy (sterownicy) należy przewidzieć rozwiązanie pozwalające na ewentualną rozbudowę układu, 
wiona np. dwudziesto procentowa rezerwa miejsca 

Sposób rozmieszczenia montowanego wewnątrz wyposażenia powinien uwzględniać zasadę jednorodności w ramach 
h dysponowanej powierzchni. 

winny być wykonane minimum w II klasie 

acyjne, stanowiące 

Na drzwiach rozdzielnicy (sterownicy) winien znajdować się szyld z nazwą rozdzielnicy zgodną z nazwą rozdzielnicy ze 

chaniczne, wiercenie mechaniczne 

osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników wraz z zabetonowaniem, 
ch na czas mocowania (drzwiczki, klamki, zamki, 

sprawdzenie prawidłowości usytuowania w pomieszczeniu, w szczególności zachowania minimalnych szerokości 
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Przy podłączaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej należy pamiętać aby wszystkie kable odpływowe wyposażyć w szyldy z 
adresami, warunek ten jest szczególnie ważny przy dużej ilości kabli odpływowych.
 

6 KONTROLA JAKOŚCI, ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

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 sposó
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną.
 
Program zapewnienia jakości winien zawierać:

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prow
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne.
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnyc
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywa
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własne

Wykonawca zamierza zlecić prowad
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i 

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi nadzoru. 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznym; oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku mate
itp., 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, lega
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwa
robót. 

 
6.2 Certyfikaty i deklaracje. 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techn
zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98).

• posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 

certyfikacją opisaną powyżej i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.
• znajdują się w wykazie wyrobów, 

 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez Specyfikację Techniczną, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno
 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
 
6.3 Dokumenty budowy. 

6.3.1 Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiają
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 będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej strony budowy. 
 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porzą
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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, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną.

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne. 
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 
Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań). 
sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznym; oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszc

sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu 
zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98). 
posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją opisaną powyżej i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

rych ww. dokumenty są wymagane przez Specyfikację Techniczną, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 

awo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu 
b wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 

organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną. 

h elementów robót, 
nych robót, 
go lub laboratorium, któremu 

sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznym; oraz wyposażeniem w 

riałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw 

lizacja i sprawdzanie urządzeń 
rzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 

posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
nych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu 

ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 

rych ww. dokumenty są wymagane przez Specyfikację Techniczną, każda ich partia 
znaczny jej cechy. 

cego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 

średnio jeden pod drugim, bez przerw. 
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Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogra
• terminy rozpoczęcia i zakończenia pos
• 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 zanik
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w 

związku z warunkami klimatycznymi,
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trak
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je 

przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
• inne istotne informacje o przebiegu robót.

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do 
ustosunkowania się. 
 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
stanowiska. 
 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowa
umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robot.
 
6.3.2 Książka obmiarów. 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczen
wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w Specyfikacji Technicznej.
 
6.3.3 Dokumenty laboratoryjne. 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certy
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnion
 
6.3.4 Pozostałe dokumenty budowy.

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.3.1; 6.3.2; 6.3.3 następują
- pozwolenie na budowę, 
- protokoły przekazania terenu budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- operaty geodezyjne, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

 
6.3.5 Przechowywanie dokumentów budowy.

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczo
 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. 
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isywać w szczególności: 
datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót.
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w 

nymi, 
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, 

ane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je 

wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
inne istotne informacje o przebiegu robót. 

agi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 

ojektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robot. 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary 
wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w Specyfikacji Technicznej.

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

Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.3.1; 6.3.2; 6.3.3 następują

protokoły przekazania terenu budowy, 
z osobami trzecimi, 

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
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Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przed
Zamawiającego. 
 
6.4 Zasady kontroli jakości robót.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót.
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materia
system kontroli, włączając w to personel, laborato
próbek i badań materiałów oraz robót. 
 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z często
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawar
 
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogą być 
przez Inspektora dopuszczone do użycia bez badań.
 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w Specyfikacji Technicznej. W przypadku, gdy 
nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie r
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 jakichkol
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia labo
te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań. Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robot 
badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi
 
6.5 Pobieranie próbek. 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatko
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wyk
dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpo
Inspektora nadzoru. 
 
6.6 Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie
jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej sto
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektora nadzoru. 
 
6.7 Raporty z badań. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspekt
w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

TOOR Usługi w budownictwie 
495 Warszawa ul. Wojciechowskiego 36 m 23B 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 

y kontroli jakości robót. 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej.

Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogą być 
użycia bez badań. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w Specyfikacji Technicznej. W przypadku, gdy 
nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie r

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
dzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia 

te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań. Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robot 
i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 

usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

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

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.

spektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatko
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

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

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

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

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak mi 
w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
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Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w Specyfikacji Technicznej. W przypadku, gdy 
nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
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i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
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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. 

spektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
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z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
sować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
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Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach we
innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.8 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do doko
badania materiałów u źródła ich wytwarzania. D
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami Specyfikacji Technicznej na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 
 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokum
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobie
 
6.9 Badania przed przystąpieniem do robót.

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca pow
stosowanych materiałów. 
 
Na żądanie Inspektora nadzoru, należy dokonać testowania sprzętu posiadającego możliwość nastawienia mechanizmów 
regulacyjnych. 
W wyniku badań testujących należy przed
 
6.10 Badania w czasie wykonywania robót.

6.10.1 Kable, przewody oraz osprzęt kablowy.

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentów, według których 
zostały wykonane, na podstawie atestów, protokółów od
 
6.10.2 Trasy przewodowe. 

Po wytrasowaniu tras pod przewody instalacyjne systemów należy sprawdzić zgodność ich tras z Projektem Technicznym.
 
6.10.3 Układanie rur i przewodów. 

Podczas układania i po zakończeniu robót kablowych przeprowadzi
sprawdzić zbliżenia i skrzyżowania z innymi instalacjami.
 
6.10.4 Układanie kabli. 

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy
- głębokości zakopania kabla, 
- grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem,
- odległości folii ochronnej od kabla,
- stopnia zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu.

 
Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki mogą być uznane za dobre, jeżeli odbiegają 
od założonych w dokumentacji nie więcej niż o 10%.
 
6.10.5 Sprawdzenie ciągłości żył roboczych.

Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonać
przekraczającym 24 V. Wynik sprawdzenia należy uznać za dodatni, jeżeli poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeśli 
poszczególne fazy na obu końcach linii są oznaczone identycznie.
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Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 

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 |emu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego 

ny Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
ów i robót z wymaganiami Specyfikacji Technicznej na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 
raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 

rium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną. W takim 
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

Badania przed przystąpieniem do robót. 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o jakości lub atesty 

Na żądanie Inspektora nadzoru, należy dokonać testowania sprzętu posiadającego możliwość nastawienia mechanizmów 

W wyniku badań testujących należy przedstawić Inspektorowi nadzoru świadectwa cechowania. 

Badania w czasie wykonywania robót. 

Kable, przewody oraz osprzęt kablowy. 

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentów, według których 
zostały wykonane, na podstawie atestów, protokółów odbioru albo innych dokumentów. 

Po wytrasowaniu tras pod przewody instalacyjne systemów należy sprawdzić zgodność ich tras z Projektem Technicznym.

Podczas układania i po zakończeniu robót kablowych przeprowadzić badanie zgodności z Projektem Technicznym oraz 
sprawdzić zbliżenia i skrzyżowania z innymi instalacjami. 

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące pomiary:

grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem, 
odległości folii ochronnej od kabla, 
stopnia zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu. 

dowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki mogą być uznane za dobre, jeżeli odbiegają 
od założonych w dokumentacji nie więcej niż o 10%. 

Sprawdzenie ciągłości żył roboczych. 

Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonać przy użyciu przyrządów o napięciu nie 
przekraczającym 24 V. Wynik sprawdzenia należy uznać za dodatni, jeżeli poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeśli 
poszczególne fazy na obu końcach linii są oznaczone identycznie. 
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6.10.6 Pomiar rezystancji izolacji. 

Pomiar należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, dokonując odczytu po czasie 
niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. Wynik należy uznać za dodatni, jeżeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej

- 20 MΩ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o napięciu 
znamionowym do 1 kV, 

- 50 MΩ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o napięciu 
znamionowym wyższym niż 1 kV oraz kablami elektroenerg

- 0,75 dopuszczalnej wartości rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN
 
6.10.7 Próba napięciowa izolacji. 

Próbie napięciowej izolacji podlegają wszystkie linie kablowe. Dopuszcza się niewykonywanie próby nap
wykonanych kablami o napięciu znamionowym do 1 kV. Próbę napięciową należy wykonać prądem stałym lub 
wyprostowanym. 
 
W przypadku linii kablowej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, prąd upływu należy mierzyć oddzielnie dla każde
 
Wynik próby napięciowej izolacji należy uznać za dodatni, jeżeli:

- izolacja każdej żyły wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objawów przebicia częściowego, napięcie 
probiercze o wartości równej 0,75 napięcia probierczego kabla wg P

- wartość prądu upływu dla poszczególnych żył nie przekroczy 300 
badania; w liniach o długości nie przekraczającej 300 m dopuszcza się wartość prądu upływu 100 

 
6.11 Badania po wykonaniu robót.

6.11.1 Linia kablowa. 

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następują
- głębokości zakopania kabla, 
- grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem,
- odległości folii ochronnej od kabla,
- rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla.

 
Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjątkiem pomiarów rezysta
należy wykonywać dla każdego odcinka kabla.
 
Ponadto należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu nad kablem.
 
Po wykonaniu pomiarów należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgod
PN-IEC 60364-6-61:2000. 
 
6.11.2 Instalacje elektryczne. 

Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań za
 
Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin czę

• zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i 
• zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z dokumentacją techniczną, normami 

i certyfikatami, 
• zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej,
• poprawności wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odległości od innych instalacji i urządzeń,
• poprawności wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany,
• stanu kanałów i listew kablowych, kabli i przew

kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów,
• sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji,
• poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych

wykonawcę montażu. 
• prawidłowości zamontowania urządzeń elektrycznych  oraz sprzętu i osprzętu, dostosowaniu do warunków 

środowiskowych i warunków pracy w miejscu ich zainstalowania, 
• poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych,
• prawidłowego oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp.,
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r należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, dokonując odczytu po czasie 
niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. Wynik należy uznać za dodatni, jeżeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej

nych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o napięciu 

linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o napięciu 
znamionowym wyższym niż 1 kV oraz kablami elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw sztucznych,
0,75 dopuszczalnej wartości rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-76/E-90300. 

Próbie napięciowej izolacji podlegają wszystkie linie kablowe. Dopuszcza się niewykonywanie próby nap
wykonanych kablami o napięciu znamionowym do 1 kV. Próbę napięciową należy wykonać prądem stałym lub 

W przypadku linii kablowej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, prąd upływu należy mierzyć oddzielnie dla każde

Wynik próby napięciowej izolacji należy uznać za dodatni, jeżeli: 
izolacja każdej żyły wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objawów przebicia częściowego, napięcie 
probiercze o wartości równej 0,75 napięcia probierczego kabla wg PN-76/E-90250 i PN-76/E
wartość prądu upływu dla poszczególnych żył nie przekroczy 300 µA/km i nie wzrasta w czasie ostatnich 4 min. 
badania; w liniach o długości nie przekraczającej 300 m dopuszcza się wartość prądu upływu 100 

niu robót. 

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące pomiary:

grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem, 
odległości folii ochronnej od kabla, 
rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla. 

Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjątkiem pomiarów rezystancji i ciągłości żył kabla, które 
należy wykonywać dla każdego odcinka kabla. 

Ponadto należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu nad kablem. 

Po wykonaniu pomiarów należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami zawartymi w nor

Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN

Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych polegających na kontroli:
zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 
zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z dokumentacją techniczną, normami 

odanymi w dokumentacji powykonawczej, 
poprawności wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odległości od innych instalacji i urządzeń,
poprawności wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany, 
stanu kanałów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego do kabli i przewodów, stanu i 
kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów, 
sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji, 
poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokołem przez 

prawidłowości zamontowania urządzeń elektrycznych  oraz sprzętu i osprzętu, dostosowaniu do warunków 
środowiskowych i warunków pracy w miejscu ich zainstalowania,  

montowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych, 
prawidłowego oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp., 
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r należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, dokonując odczytu po czasie 
niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. Wynik należy uznać za dodatni, jeżeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej: 

nych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o napięciu 

linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o napięciu 
etycznymi o izolacji z tworzyw sztucznych, 

Próbie napięciowej izolacji podlegają wszystkie linie kablowe. Dopuszcza się niewykonywanie próby napięciowej izolacji linii 
wykonanych kablami o napięciu znamionowym do 1 kV. Próbę napięciową należy wykonać prądem stałym lub 

W przypadku linii kablowej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, prąd upływu należy mierzyć oddzielnie dla każdej żyły. 

izolacja każdej żyły wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objawów przebicia częściowego, napięcie 
76/E-90300, 

A/km i nie wzrasta w czasie ostatnich 4 min. 
badania; w liniach o długości nie przekraczającej 300 m dopuszcza się wartość prądu upływu 100 µA. 

ce pomiary: 

ncji i ciągłości żył kabla, które 

nie z wymogami zawartymi w normie 

61:2000 i PN-E-4700:1998/Az1:2000. 

końcowych polegających na kontroli: 

zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z dokumentacją techniczną, normami 

poprawności wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odległości od innych instalacji i urządzeń, 

odów, osprzętu instalacyjnego do kabli i przewodów, stanu i 

nej potwierdzonych protokołem przez 

prawidłowości zamontowania urządzeń elektrycznych  oraz sprzętu i osprzętu, dostosowaniu do warunków 
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• prawidłowego umieszczania schematów , tablic ostrzegawczych oraz innych informacji ,
• prawidłowości oznaczenia przewodów neut
• prawidłowości doboru urządzeń i środków ochrony od wpływów zewnętrznych warunków środowiskowych w jakich 

pracują), 
• spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do dokumentacji t
• pomiarach rezystancji izolacji, 

 
W trakcie oględzin możliwe jest wykrycie wad, błędów montażowych i innych usterek  w instalacji elektrycznej. Usterki te 
muszą być usunięte przed przystąpieniem do prób i pomiarów. Wykonywanie tych prób bez usuni
wpływ na wynik badań  jest niedopuszczalne.
 
Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 M
urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 M
Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN
IEC 60364-6-61:2000. 
 
6.11.2.1 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym.

Przed przystąpieniem do sprawdzania należy ustalić jakie środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim (ochrona 
podstawowa) i pośrednim (ochrona dodatkowa) przewidywano do zastosowania oraz stwierdzić prawidłowość dobrania 
środków ochrony przed porażeniem prądem elektryczny
Zastosowane środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym powinny spełniać przede wszystkim:

• wymagania ogólne podane w normie PN
zapewniająca bezpieczeństwo. Postanowienia ogól

• wymagania szczegółowe podane w normie PN
Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa.

W normach tych określone są środki ochrony przed:
• dotykiem bezpośrednim - poprzez:

- izolowanie części czynnych, 
- zastosowanie urządzeń ochronnych różnicowoprądowych o znamionowym prądzie 
- zadziałania nie większym niż 30 mA, jako uzupełniającego środka ochrony przed dotykiem bezpośredn

• dotykiem pośrednim - przez zastosowanie:
- samoczynnego wyłączenia zasilania i połączeń wyrównawczych głównych oraz dodatkowych (miejscowych),
- urządzeń II klasy ochronności lub o izolacji równoważnej,
- nie uziemionych połączeń wyrównawczych miejscowych,
- oprzewodowanie o izolacji wzmocnionej.

 
6.11.2.2 Ochrona przed pożarem i skutkami cieplnymi.

Należy ustalić, czy: 
• instalacje i urządzenia elektryczne nie stwarzają zagrożenia pożarowego dla materiałów lub podłoży, na których bądź 

obok których są zainstalowane, 
• urządzenia mogące powodować powstawanie łuku elektrycznego są odpowiednio zabezpieczone przed jego 

negatywnym oddziaływaniem na otoczenie,
• dostępne części urządzeń i aparatów nie zagrażają poparzeniem,
• urządzenia do wytwarzania pary , gorącej wody lub gorącego 

przed przegrzaniem, 
• urządzenia wytwarzające promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane, nie zagrażają wystąpieniem 

niebezpiecznych temperatur. 
 
Powyższych ustaleń dokonuje się przez stwierdzenie spełnie

- PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. 
Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.

- PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca
środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa.

 
6.11.2.3 Dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz dobór i nastawienie urządzeń 

zabezpieczających i sygnalizacyjnych.

W tym przypadku należy sprawdzić :  
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prawidłowego umieszczania schematów , tablic ostrzegawczych oraz innych informacji , 
prawidłowości oznaczenia przewodów neutralnych, ochronnych i ochronnoneutralnych, 
prawidłowości doboru urządzeń i środków ochrony od wpływów zewnętrznych warunków środowiskowych w jakich 

spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do dokumentacji t

W trakcie oględzin możliwe jest wykrycie wad, błędów montażowych i innych usterek  w instalacji elektrycznej. Usterki te 
muszą być usunięte przed przystąpieniem do prób i pomiarów. Wykonywanie tych prób bez usunięcia usterek, mogących mieć 
wpływ na wynik badań  jest niedopuszczalne. 

Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 MΩ. Rezystancja izolacji poszczególnych obwodów wraz z 
urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 MΩ. Pomiaru należy dokonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1 kV.
Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. 

eniem do sprawdzania należy ustalić jakie środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim (ochrona 
podstawowa) i pośrednim (ochrona dodatkowa) przewidywano do zastosowania oraz stwierdzić prawidłowość dobrania 
środków ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 
Zastosowane środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym powinny spełniać przede wszystkim:

wymagania ogólne podane w normie PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym
wymagania szczegółowe podane w normie PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa. 

środki ochrony przed: 
poprzez: 

zastosowanie urządzeń ochronnych różnicowoprądowych o znamionowym prądzie  
zadziałania nie większym niż 30 mA, jako uzupełniającego środka ochrony przed dotykiem bezpośredn

przez zastosowanie: 
samoczynnego wyłączenia zasilania i połączeń wyrównawczych głównych oraz dodatkowych (miejscowych),
urządzeń II klasy ochronności lub o izolacji równoważnej, 
nie uziemionych połączeń wyrównawczych miejscowych, 

przewodowanie o izolacji wzmocnionej. 

Ochrona przed pożarem i skutkami cieplnymi. 

instalacje i urządzenia elektryczne nie stwarzają zagrożenia pożarowego dla materiałów lub podłoży, na których bądź 
 

zenia mogące powodować powstawanie łuku elektrycznego są odpowiednio zabezpieczone przed jego 
negatywnym oddziaływaniem na otoczenie, 
dostępne części urządzeń i aparatów nie zagrażają poparzeniem, 
urządzenia do wytwarzania pary , gorącej wody lub gorącego powietrza mają wymagane normami zabezpieczenia 

urządzenia wytwarzające promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane, nie zagrażają wystąpieniem 

Powyższych ustaleń dokonuje się przez stwierdzenie spełnienia wymagań norm: 
42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. 

Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca

środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 

Dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz dobór i nastawienie urządzeń 

zabezpieczających i sygnalizacyjnych. 
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prawidłowości doboru urządzeń i środków ochrony od wpływów zewnętrznych warunków środowiskowych w jakich 

spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do dokumentacji technicznej 

W trakcie oględzin możliwe jest wykrycie wad, błędów montażowych i innych usterek  w instalacji elektrycznej. Usterki te 
ęcia usterek, mogących mieć 

ólnych obwodów wraz z 
konać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1 kV. 

Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-

eniem do sprawdzania należy ustalić jakie środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim (ochrona 
podstawowa) i pośrednim (ochrona dodatkowa) przewidywano do zastosowania oraz stwierdzić prawidłowość dobrania 

Zastosowane środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym powinny spełniać przede wszystkim: 
47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

ne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.  
elektryczne w obiektach budowlanych. 

zadziałania nie większym niż 30 mA, jako uzupełniającego środka ochrony przed dotykiem bezpośrednim; 

samoczynnego wyłączenia zasilania i połączeń wyrównawczych głównych oraz dodatkowych (miejscowych), 

instalacje i urządzenia elektryczne nie stwarzają zagrożenia pożarowego dla materiałów lub podłoży, na których bądź 

zenia mogące powodować powstawanie łuku elektrycznego są odpowiednio zabezpieczone przed jego 

powietrza mają wymagane normami zabezpieczenia 

urządzenia wytwarzające promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane, nie zagrażają wystąpieniem 

42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. 

482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór 

Dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz dobór i nastawienie urządzeń 
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• prawidłowość odbioru parametrów technicznych , kompatybilność i dostosowanie do warunków pracy urządzeń:
- zabezpieczających przed prądem przeciążeniowym,
- zabezpieczających przed prądem zwarciowym,
- różnicowoprądowych, 
- zabezpieczających przed przepięciami,
- zabezpieczających przed zanikaniem napięcia,
- do odłączenia izolacyjnego, 

a także, czy zastosowane środki ochrony są wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną we właściwych miejscach 
instalacji elektrycznej, 

• prawidłowość nastawienia parametrów
• prawidłowość zainstalowania i nastawienia urządzeń sygnalizacyjnych do stałej kontroli stanu izolacji i innych jeśli takie 

przewidziano w projekcie,  
• prawidłowość doboru urządzeń zabezpieczających, ze względu na wy
• czy przewody zostały dobrane do przewidywanych obciążeń prądem elektrycznym i zabezpieczono je przed 

przeciążeniem lub zwarciem oraz czy nie są przekroczone dopuszczalne spadki napięcia.
 

Sprawdzenie prawidłowości doboru przewodów, urządzeń zabezpieczających  i sygnalizacyjnych, o których mowa wyżej, 
dokonuje się przez stwierdzenie spełnienia:

 
• normy PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciążalność prądowa długotrwała 

przewodów. 
• warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać instalacje elektroenergetyczne podanych w Przepisach Budowy 

Urządzeń Elektroenergetycznych 
dotycząca tych zagadnień,  

• wymagań norm: dla doboru i montażu wyposażenia elektrycznego 
budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

 
Postanowienia wspólne:  

• dla aparatury łączeniowej i sterowniczej 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. 

• dla urządzeń do odłączania izolacyjnego i łączenia 
budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Apara
odłączania izolacyjnego i łączenia,

• dla urządzeń zabezpieczających przed prądem przetężeniowym:
- PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. 

Ochrona przed prądem przetężeniowym
- PN-IEC 60364-4473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Środki 

ochrony przed prądem przetężeniowym. 
 
6.11.2.4 Umieszczenie odpowiednich urządzeń odłączających i łączących.

Należy sprawdzić, czy instalacja i urządzenia spełniają wymagania w zakresie:
• odłączania od napięcia zasilającego całej instalacji oraz każdego jej obwodu,
• środków zapobiegających przypadkowemu załączeniu i możliwości wyłączenia awaryjnego,
• wynikającym z potrzeb sterowania,
• wynikającym z wymagań bezpieczeństwa przy zachowaniu zasad:

- odłączania izolacyjnego i łączeń roboczych,
- wyłączania do celów konserwacji,
- wyłączania awaryjnego, 

• wynikającym z odłączania w celu wykonania konserwacji urządzeń mechanicznych.
  
Wymagania dla urządzeń do odłączania izolacyjnego i łączenia podane są w normach:

- PN-IEC 60364-4-46. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. 
Odłączanie i łączenie. 

- PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Aparatura łączeniowa i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia .
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prawidłowość odbioru parametrów technicznych , kompatybilność i dostosowanie do warunków pracy urządzeń:
zabezpieczających przed prądem przeciążeniowym, 
zabezpieczających przed prądem zwarciowym, 

rzepięciami, 
zabezpieczających przed zanikaniem napięcia, 

a także, czy zastosowane środki ochrony są wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną we właściwych miejscach 

prawidłowość nastawienia parametrów urządzeń (aparatów ) zabezpieczających,  
prawidłowość zainstalowania i nastawienia urządzeń sygnalizacyjnych do stałej kontroli stanu izolacji i innych jeśli takie 

prawidłowość doboru urządzeń zabezpieczających, ze względu na wybiórczość, (selektywność) działania, 
czy przewody zostały dobrane do przewidywanych obciążeń prądem elektrycznym i zabezpieczono je przed 
przeciążeniem lub zwarciem oraz czy nie są przekroczone dopuszczalne spadki napięcia. 

ru przewodów, urządzeń zabezpieczających  i sygnalizacyjnych, o których mowa wyżej, 
dokonuje się przez stwierdzenie spełnienia: 

523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciążalność prądowa długotrwała 

echnicznych, jakim powinny odpowiadać instalacje elektroenergetyczne podanych w Przepisach Budowy 
Urządzeń Elektroenergetycznych - zeszyt 9,wydanych przez Instytut Energetyki - w  przygotowaniu jest Polska Norma 

doboru i montażu wyposażenia elektrycznego – PN-IEC 60364-5-51 Instalacje w obiektach 
budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.  

dla aparatury łączeniowej i sterowniczej - PN-IEC 60364-5-53 Instalacje w  obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza.  
dla urządzeń do odłączania izolacyjnego i łączenia - PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. Urządzenia do 
odłączania izolacyjnego i łączenia, 
dla urządzeń zabezpieczających przed prądem przetężeniowym: 

43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. 
d prądem przetężeniowym 

4473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Środki 
ochrony przed prądem przetężeniowym.  

Umieszczenie odpowiednich urządzeń odłączających i łączących. 

instalacja i urządzenia spełniają wymagania w zakresie: 
odłączania od napięcia zasilającego całej instalacji oraz każdego jej obwodu, 
środków zapobiegających przypadkowemu załączeniu i możliwości wyłączenia awaryjnego,
wynikającym z potrzeb sterowania, 

nikającym z wymagań bezpieczeństwa przy zachowaniu zasad: 
odłączania izolacyjnego i łączeń roboczych, 
wyłączania do celów konserwacji, 

wynikającym z odłączania w celu wykonania konserwacji urządzeń mechanicznych. 

dzeń do odłączania izolacyjnego i łączenia podane są w normach: 
46. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. 

537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Aparatura łączeniowa i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia . 
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prawidłowość odbioru parametrów technicznych , kompatybilność i dostosowanie do warunków pracy urządzeń: 

a także, czy zastosowane środki ochrony są wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną we właściwych miejscach 

prawidłowość zainstalowania i nastawienia urządzeń sygnalizacyjnych do stałej kontroli stanu izolacji i innych jeśli takie 

biórczość, (selektywność) działania,  
czy przewody zostały dobrane do przewidywanych obciążeń prądem elektrycznym i zabezpieczono je przed 

ru przewodów, urządzeń zabezpieczających  i sygnalizacyjnych, o których mowa wyżej, 

523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciążalność prądowa długotrwała 

echnicznych, jakim powinny odpowiadać instalacje elektroenergetyczne podanych w Przepisach Budowy 
w  przygotowaniu jest Polska Norma 

51 Instalacje w obiektach 

owlanych. Dobór i montaż 

537 Instalacje elektryczne w obiektach 
tura łączeniowa i sterownicza. Urządzenia do 

43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. 

4473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Środki 

środków zapobiegających przypadkowemu załączeniu i możliwości wyłączenia awaryjnego, 

46. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. 

. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
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6.11.2.5 Dobór urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych.

Należy sprawdzić prawidłowość zastosowanych rozwiązań
pracują i jakim podlegają wpływom. Podczas oględzin należy ustalić prawidłowość doboru urządzeń i środków ochrony ze 
względu na: 

• konstrukcję obiektu budowlanego oraz temperaturę i wilgotność p
• obecność ciał obcych, wody lub innych substancji wywołujących korozję,
• narażenie mechaniczne, 
• promieniowanie słoneczne, wstrząsy sejsmiczne, wyładowania atmosferyczne, oddziaływanie elektromagnetyczne, 

elektrostatyczne lub jonizujące, 
• przepięcia atmosferyczne i łączeniowe,
• kontakt ludzi z potencjałem ziemi,
• warunki ewakuacji oraz zagrożenia pożarem, wybuchem, skażeniem,
• kwalifikacje osób. 

 
Cechy jakie powinny posiadać urządzenia w zależności od skodyfikowanych wpływów zewnętrznych i środowiskowych
są w normach: 

- PN-IEC 60364-5-51lnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Postanowienia wspólne, 

- PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych charakterystyk
- PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. 

Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi.
 
6.11.2.6 Oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych oraz ochronno

Sprawdzenie prawidłowości oznaczenia przewodów neutralnych N i ochronnych PE oraz ochronno 
na stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewodów ochronnych, neutralnych i ochronno 
stwierdzeniu, że kolory: zielono-żółty i jasno
 
Oznaczenia przewodów powinny spełniać wymagania norm:

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

- PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi .
 
6.11.2.7 Umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia 

obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp.

W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy:
• umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajdują się we właściwym miejscu,
• obwody, bezpieczniki, Łączniki, zaciski itp. są oznaczone w sposób umożliwiający ich identyfikację i zgodn

oznaczeniami na schematach i innych środkach informacyjnych ,
• tabliczki znamionowe oraz inne środki identyfikujące aparaty łączeniowe i sterownicze znajdują się we właściwym 

miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikację,
• umieszczono we właściwych miejscach schematy oraz czy w wystarczającym zakresie pozwalają one na identyfikację 

instalacji, obwodów lub urządzeń.
 
Wymienionych wyżej stwierdzeń dokonuje się w oparciu o wymagania norm:

- PN-IEC 60364-5-51Instalacje elektryczne w obiektach budow
Postanowienia wspólne, 

- PN-92/E-01200 Symbole graficzne stosowane w schematach ,
- PN- 78/E-01245 Rysunek techniczny elektryczny. Ogólne wytyczne wykonywania schematów,
- PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne
- PN-89/E-05027 Kierunki ruchu elementów sterowniczych urządzeń elektrycznych, 
- PN-89/E-05028 Barwy wskaźników świetlnych i przycisków,
- PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa,
- PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa,
- PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja,
- PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy.
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Dobór urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. 

Należy sprawdzić prawidłowość zastosowanych rozwiązań technicznych w zależności od warunków środowiskowych, w jakich 
pracują i jakim podlegają wpływom. Podczas oględzin należy ustalić prawidłowość doboru urządzeń i środków ochrony ze 

konstrukcję obiektu budowlanego oraz temperaturę i wilgotność powietrza, 
obecność ciał obcych, wody lub innych substancji wywołujących korozję, 

promieniowanie słoneczne, wstrząsy sejsmiczne, wyładowania atmosferyczne, oddziaływanie elektromagnetyczne, 
 

atmosferyczne i łączeniowe, 
kontakt ludzi z potencjałem ziemi, 
warunki ewakuacji oraz zagrożenia pożarem, wybuchem, skażeniem, 

Cechy jakie powinny posiadać urządzenia w zależności od skodyfikowanych wpływów zewnętrznych i środowiskowych

51lnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych charakterystyk
443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. 

Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi. 

Oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych oraz ochronnoneutralnych. 

oznaczenia przewodów neutralnych N i ochronnych PE oraz ochronno 
na stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewodów ochronnych, neutralnych i ochronno 

żółty i jasno-niebieski - nie zostały zastosowane do oznaczania przewodów fazowych.

Oznaczenia przewodów powinny spełniać wymagania norm: 
54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

onne . 
05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi .

Umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia 

obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp. 

awdzenie polega na stwierdzeniu, czy: 
umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajdują się we właściwym miejscu,
obwody, bezpieczniki, Łączniki, zaciski itp. są oznaczone w sposób umożliwiający ich identyfikację i zgodn
oznaczeniami na schematach i innych środkach informacyjnych , 
tabliczki znamionowe oraz inne środki identyfikujące aparaty łączeniowe i sterownicze znajdują się we właściwym 
miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikację, 

ściwych miejscach schematy oraz czy w wystarczającym zakresie pozwalają one na identyfikację 
instalacji, obwodów lub urządzeń. 

Wymienionych wyżej stwierdzeń dokonuje się w oparciu o wymagania norm: 
51Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

01200 Symbole graficzne stosowane w schematach , 
01245 Rysunek techniczny elektryczny. Ogólne wytyczne wykonywania schematów,

05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi,
05027 Kierunki ruchu elementów sterowniczych urządzeń elektrycznych,  
05028 Barwy wskaźników świetlnych i przycisków, 
08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa, 
01256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa, 
01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja, 
01256/03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 
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technicznych w zależności od warunków środowiskowych, w jakich 
pracują i jakim podlegają wpływom. Podczas oględzin należy ustalić prawidłowość doboru urządzeń i środków ochrony ze 

promieniowanie słoneczne, wstrząsy sejsmiczne, wyładowania atmosferyczne, oddziaływanie elektromagnetyczne, 

Cechy jakie powinny posiadać urządzenia w zależności od skodyfikowanych wpływów zewnętrznych i środowiskowych podane 

51lnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych charakterystyk 
443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. 

oznaczenia przewodów neutralnych N i ochronnych PE oraz ochronno – neutralnych PEN polega 
na stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewodów ochronnych, neutralnych i ochronno - neutralnych oraz 

nie zostały zastosowane do oznaczania przewodów fazowych. 

54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi . 

Umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia 

umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajdują się we właściwym miejscu, 
obwody, bezpieczniki, Łączniki, zaciski itp. są oznaczone w sposób umożliwiający ich identyfikację i zgodnie z 

tabliczki znamionowe oraz inne środki identyfikujące aparaty łączeniowe i sterownicze znajdują się we właściwym 

ściwych miejscach schematy oraz czy w wystarczającym zakresie pozwalają one na identyfikację 

lanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

01245 Rysunek techniczny elektryczny. Ogólne wytyczne wykonywania schematów, 
przewodów elektrycznych barwami lub cyframi, 
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6.11.2.8 Połączenie przewodów. 

Sprawdzeniu podlega stan połączenia przewodów, a więc to, czy
odpowiednich metod i osprzętu, oraz czy nacisk na połączenia nie jest wywierany przez izolację, a także czy zaciski nie są 
narażone na naprężenia spowodowane przez podłączone przewody.
 
Wymagania dotyczące połączeń przewodów podane są w normach:

- PN-82/E-06290 Zaciski bezgwintowe rozłączalne do łączenia przewodów  o przekrojach do 16mm
- PN-86/E-06291 Zaciski gwintowe do łączenia przewodów o przekrojach do 120 mm

 
6.11.3 Instalacje piorunochronne i uziemień.

Szczegółowy wykaz oraz zakres badań pomontażowych i kontrolnych instalacji piorunochronnych i uziemień zawarty jest w 
normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC 60364
 
Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin czę

• zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
• zgodności połączeń z ustaloną w dokumentacji powykonawczej,
• stanu wszystkich elementów instalacji oraz stanu i kompletności dokumentacji do
• sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodników występujących w danej instalacji,
• poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji piorunochronnych 

protokołem przez wykonawcę montażu,
• pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementów, zgodnie z zasadami przeprowa

 
Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje się przy prądzie przemiennym np. metodą tech
którego wewnętrzna impedancja musi wynosić minimum 200 
izolowane od sieci elektroenergetycznej np. przez transformator dwuuzwojeniowy.
Po wykonaniu oględzin należy sporządzić pr
IEC 60364-6-61:2000. 
 
6.11.4 Instalacje przeciwporażeniowe.

Po wykonaniu uziomów ochronnych należy wykonać pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie mogą być gorsze od 
wartości podanych w dokumentacji projektowej.
 
Po wykonaniu instalacji należy pomierzyć impedancje pętli zwarciowych dla stwierdzenia skuteczności ochrony.
 
Wszystkie wyniki pomiarów należy zamieścić w protokóle pomiarowym ochrony przeciwporażeniowej zgodnie z wymogami 
zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.
 
6.11.5 Rozdzielnice elektryczne. 

Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań rozdzielnic za
04700:1998/Az1:2000 
 
Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z og

• zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
• zgodności połączeń z ustalonym w dokumentacji powykonawczej,
• napisów informacyjno-ostrzegawczych,
• działania przyrządów kontrolno-pomiarowych i rejestrujących (liczniki energii elektrycznej),
• działania sygnalizacji stanu położenia łączników,
• stanu i gotowości ruchowej aparatury i napędów łączników,
• stanu zewnętrznego głowic kablowych,
• stanu kanałów kablowych, kabli i konstrukcji w
• stanu ochrony przeciwporażeniowej,
• stanu urządzeń wentylacyjnych -
• schematu stacji, rozdzielnicy lub sterownicy,
• stanu i kompletności dokumentacji eksploatacyjnej,
• sprawdzenie ciągłości przewodów fazowych, neutralnych i 
• poprawności wykonania połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokołem przez wykonawcę 

montażu. 
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Sprawdzeniu podlega stan połączenia przewodów, a więc to, czy są wykonane w sposób zgodny z wymaganiami, przy użyciu 
odpowiednich metod i osprzętu, oraz czy nacisk na połączenia nie jest wywierany przez izolację, a także czy zaciski nie są 
narażone na naprężenia spowodowane przez podłączone przewody. 

czące połączeń przewodów podane są w normach: 
06290 Zaciski bezgwintowe rozłączalne do łączenia przewodów  o przekrojach do 16mm
06291 Zaciski gwintowe do łączenia przewodów o przekrojach do 120 mm2 w wyrobach elektroinstalacyjnych.

lacje piorunochronne i uziemień. 

Szczegółowy wykaz oraz zakres badań pomontażowych i kontrolnych instalacji piorunochronnych i uziemień zawarty jest w 
IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000 

sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych polegających na kontroli:
zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 
zgodności połączeń z ustaloną w dokumentacji powykonawczej, 

ów instalacji oraz stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów,
sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodników występujących w danej instalacji, 
poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji piorunochronnych i uziemień, potwierdzonych 
protokołem przez wykonawcę montażu, 
pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementów, zgodnie z zasadami przeprowadzania badań.

Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje się przy prądzie przemiennym np. metodą techniczną przy u
którego wewnętrzna impedancja musi wynosić minimum 200 Ω/V (dla zasilania z sieci), oraz źródło prądu powinno być 

energetycznej np. przez transformator dwuuzwojeniowy. 
Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokoły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN

Instalacje przeciwporażeniowe. 

Po wykonaniu uziomów ochronnych należy wykonać pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie mogą być gorsze od 
w dokumentacji projektowej. 

Po wykonaniu instalacji należy pomierzyć impedancje pętli zwarciowych dla stwierdzenia skuteczności ochrony.

Wszystkie wyniki pomiarów należy zamieścić w protokóle pomiarowym ochrony przeciwporażeniowej zgodnie z wymogami 
61:2000. 

Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań rozdzielnic zawarty jest w PN-EN 60439-1:2003 i PN

Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych polegających na kontroli:
zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 
zgodności połączeń z ustalonym w dokumentacji powykonawczej, 

ostrzegawczych, 
pomiarowych i rejestrujących (liczniki energii elektrycznej), 

działania sygnalizacji stanu położenia łączników, 
stanu i gotowości ruchowej aparatury i napędów łączników, 
stanu zewnętrznego głowic kablowych, 
stanu kanałów kablowych, kabli i konstrukcji wsporczych, 
stanu ochrony przeciwporażeniowej, 

- chłodzenie rozdzielnicy, 
schematu stacji, rozdzielnicy lub sterownicy, 
stanu i kompletności dokumentacji eksploatacyjnej, 
sprawdzenie ciągłości przewodów fazowych, neutralnych i ochronnych, 
poprawności wykonania połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokołem przez wykonawcę 

50 | S t r o n a  

są wykonane w sposób zgodny z wymaganiami, przy użyciu 
odpowiednich metod i osprzętu, oraz czy nacisk na połączenia nie jest wywierany przez izolację, a także czy zaciski nie są 

06290 Zaciski bezgwintowe rozłączalne do łączenia przewodów  o przekrojach do 16mm2 
w wyrobach elektroinstalacyjnych. 

Szczegółowy wykaz oraz zakres badań pomontażowych i kontrolnych instalacji piorunochronnych i uziemień zawarty jest w 

ściowych i końcowych polegających na kontroli: 

tyczącej zastosowanych materiałów, 

i uziemień, potwierdzonych 

dzania badań. 

niczną przy użyciu woltomierza, 
źródło prądu powinno być 

otokoły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-

Po wykonaniu uziomów ochronnych należy wykonać pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie mogą być gorsze od 

Po wykonaniu instalacji należy pomierzyć impedancje pętli zwarciowych dla stwierdzenia skuteczności ochrony. 

Wszystkie wyniki pomiarów należy zamieścić w protokóle pomiarowym ochrony przeciwporażeniowej zgodnie z wymogami 

1:2003 i PN-E-

lędzin częściowych i końcowych polegających na kontroli: 

 

poprawności wykonania połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokołem przez wykonawcę 
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 Dodatkowo dla rozdzielnic SN-15 do 30 kV należy wykonać sprawdzenia odbiorcze polegające na:

• pomiarach rezystancji izolacji głównej wyłączników,
• pomiarach rezystancji torów prądowych wyłączników,
• pomiarach rezystancji, czasów własnych i czasów niejednoczesności zamykania i otwie
• badania gazów wyłączników z SF6 (jeżeli wymaga tego producent),
• próbach szczelności wyłączników z SF6 (jeżeli wymaga tego producent),
• pomiarów czasów łączenia układów zwiernik 
• pomiarów rezystancji izolacji uzwojeń pierwotnych i wtórnych przekładników.

 
Dla układów sterowniczo-sygnalizacyjno

• pomiarach rezystancji izolacji, 
• sprawdzeniach funkcjonalnych, ruchowych i nastawczych,
• zbadaniu przyrządów kontrolno-
• zbadaniu wartości nastawczych wyłączników, przekaźników termicznych, przekaź

 
Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 M
urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 M
 
Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgod
IEC 60364-6-61:2000. 
 
6.11.6 Pomiar natężenia oświetlenia.

Pomiary należy wykonywać po upływie co najmniej 0,5 godz. od włączenia
wyświecone minimum przez 100 godzin. Pomiary należy wykonywać przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdów, 
pieszych i jakichkolwiek obiektów obcych, mogących zniekształcić przebieg pomiaru. Pomiarów nie nal
podczas nocy księżycowych oraz w złych warunkach atmosferycznych (mgła, śnieżyca, unoszący się kurz itp.). Do pomiarów 
należy używać przyrządów pomiarowych o zakresach zapewniających przy każdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% 
całej skali na danym zakresie. 
 
Pomiary natężenia oświetlania należy wykonywać za pomocą luksomierza wyposażonego w urządzenie do korekcji kątowej, a 
element światłoczuły powinien posiadać urządzenie umożliwiające dokładne poziomowanie podczas pomiaru.
 
Pomiary należy przeprowadzać dla punktów jezdni, zgodnie z PN
 
Po wykonaniu pomiarów należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgod
PN-IEC 60364-6-61:2000. 
 
6.11.7 Kontrola końcowa systemów. 

6.11.7.1 Kontrola napięć. 

Wykonawca, po skompletowaniu i połączeniu wszystkich elementów danego systemu, sprawdzi poprawność wszy
napięć zasilających oraz sygnałowych na zgodność z warunkami technicznymi zainstalowanych urządzeń.
 
6.11.7.2 Kontrola funkcjonalności systemu.

Po oprogramowaniu i uruchomieniu danego systemu Wykonawca sprawdzi jego funkcjonalność.
 
6.12 Kontrola jakości. 

Kontrola jakości winna obejmować: 
- Jakość użytego materiału. 
- Atesty na materiały i urządzenia
- Świadectwa dopuszczenia do stosowania.
- Aprobaty techniczne. 
- Protokóły odbiorów częściowych
- Zgodności wykonania robót z projektem.
- Zgodności wykonania robót z obowiązując
- Zgodności wykonania robót z przedmiarem robót.
- Zgodności wykonania robót ze Specyfikacją Techniczną.

TOOR Usługi w budownictwie 
495 Warszawa ul. Wojciechowskiego 36 m 23B 

15 do 30 kV należy wykonać sprawdzenia odbiorcze polegające na:
ównej wyłączników, 

pomiarach rezystancji torów prądowych wyłączników, 
pomiarach rezystancji, czasów własnych i czasów niejednoczesności zamykania i otwierania wyłączników,
badania gazów wyłączników z SF6 (jeżeli wymaga tego producent), 

wyłączników z SF6 (jeżeli wymaga tego producent), 
pomiarów czasów łączenia układów zwiernik — odłącznik, 
pomiarów rezystancji izolacji uzwojeń pierwotnych i wtórnych przekładników. 

sygnalizacyjno-pomiarowych sprawdzenia odbiorcze polegają na: 

sprawdzeniach funkcjonalnych, ruchowych i nastawczych, 
-pomiarowych i rejestrujących (analizatory sieci), 

zbadaniu wartości nastawczych wyłączników, przekaźników termicznych, przekaźników różnicowo prądowych, itp.

Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 MΩ. Rezystancja izolacji poszczególnych obwodów wraz z 
urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 MΩ. Pomiaru należy dokonać miernikiem rezystancji instalacji o

Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN

Pomiar natężenia oświetlenia. 

Pomiary należy wykonywać po upływie co najmniej 0,5 godz. od włączenia lamp. Lampy przed pomiarem powinny być 
wyświecone minimum przez 100 godzin. Pomiary należy wykonywać przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdów, 
pieszych i jakichkolwiek obiektów obcych, mogących zniekształcić przebieg pomiaru. Pomiarów nie nal
podczas nocy księżycowych oraz w złych warunkach atmosferycznych (mgła, śnieżyca, unoszący się kurz itp.). Do pomiarów 
należy używać przyrządów pomiarowych o zakresach zapewniających przy każdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% 

Pomiary natężenia oświetlania należy wykonywać za pomocą luksomierza wyposażonego w urządzenie do korekcji kątowej, a 
element światłoczuły powinien posiadać urządzenie umożliwiające dokładne poziomowanie podczas pomiaru.

ry należy przeprowadzać dla punktów jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032. 

Po wykonaniu pomiarów należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami zawartymi w normie 

 

Wykonawca, po skompletowaniu i połączeniu wszystkich elementów danego systemu, sprawdzi poprawność wszy
napięć zasilających oraz sygnałowych na zgodność z warunkami technicznymi zainstalowanych urządzeń.

Kontrola funkcjonalności systemu. 

Po oprogramowaniu i uruchomieniu danego systemu Wykonawca sprawdzi jego funkcjonalność. 

Atesty na materiały i urządzenia. 
Świadectwa dopuszczenia do stosowania. 

Protokóły odbiorów częściowych 
Zgodności wykonania robót z projektem. 
Zgodności wykonania robót z obowiązującymi przepisami i normami. 
Zgodności wykonania robót z przedmiarem robót. 
Zgodności wykonania robót ze Specyfikacją Techniczną. 
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15 do 30 kV należy wykonać sprawdzenia odbiorcze polegające na: 

rania wyłączników, 

ników różnicowo prądowych, itp. 

ólnych obwodów wraz z 
ży dokonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1 kV. 

nie z wymogami zawartymi w normie PN-

lamp. Lampy przed pomiarem powinny być 
wyświecone minimum przez 100 godzin. Pomiary należy wykonywać przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdów, 
pieszych i jakichkolwiek obiektów obcych, mogących zniekształcić przebieg pomiaru. Pomiarów nie należy przeprowadzać 
podczas nocy księżycowych oraz w złych warunkach atmosferycznych (mgła, śnieżyca, unoszący się kurz itp.). Do pomiarów 
należy używać przyrządów pomiarowych o zakresach zapewniających przy każdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% 

Pomiary natężenia oświetlania należy wykonywać za pomocą luksomierza wyposażonego w urządzenie do korekcji kątowej, a 
element światłoczuły powinien posiadać urządzenie umożliwiające dokładne poziomowanie podczas pomiaru. 

nie z wymogami zawartymi w normie 

Wykonawca, po skompletowaniu i połączeniu wszystkich elementów danego systemu, sprawdzi poprawność wszystkich 
napięć zasilających oraz sygnałowych na zgodność z warunkami technicznymi zainstalowanych urządzeń. 
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- Jakość i trwałości wykonania robót.
- Zachowania warunków bhp i ochrony ppoż.
- Protokoły pomiarów instalacji elektrycznej.
- Oceny lub opinie higieniczne Państwowego Zakładu higieny.
- Certyfikaty na materiały Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.
- Uprzątnięcia pomieszczeń po zakończeniu robót.
- Estetykę wykonania prac. 

 

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z doku
Techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzo
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w 
Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony 
wymaganą do celu miesięcznej płatności
 
7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów.

Zasady określania ilości robót podane są w KNR

Jednostką obmiarową dla: 
• dla kabli i przewodów: m, 
• dla zwodów i uziomów: m, 
• dla rur, listew: m, kpl. 
• dla slupów oświetleniowych, wysięgników 
• dla opraw oświetleniowych: szt,, kpl.,
• dla osprzętu montażowego dla instalacji piorunochronnej i uziomów: szt., kpl., m,
• dla elementów instalacji piorunochronnej i uziomów: szt., kpl.,
• dla rozdzielnicy: szt., kpl., 
• dla osprzętu montażowego w rozdzielnicy: szt., kpl., m,
• dla aparatów montażowych w rozdzielnicy: szt., kpl.,
• dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m,
• dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl.,
• dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl.

 
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji pro
 
7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą za
 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę, jeżeli urzą
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
 
Wszystkie urządzenia pomiarowe bada przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.
 

8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1 Rodzaje odbiorów robót. 

Roboty podlegają następującym odbiorom:
- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

TOOR Usługi w budownictwie 
495 Warszawa ul. Wojciechowskiego 36 m 23B 

Jakość i trwałości wykonania robót. 
Zachowania warunków bhp i ochrony ppoż. 
Protokoły pomiarów instalacji elektrycznej. 

opinie higieniczne Państwowego Zakładu higieny. 
Certyfikaty na materiały Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. 
Uprzątnięcia pomieszczeń po zakończeniu robót. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją 
Techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

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

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w 
Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony 
wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Zasady określania ilości robót podane są w KNR-ach oraz KNNR-ach. 

dla slupów oświetleniowych, wysięgników - szt. 
dla opraw oświetleniowych: szt,, kpl., 
dla osprzętu montażowego dla instalacji piorunochronnej i uziomów: szt., kpl., m, 
dla elementów instalacji piorunochronnej i uziomów: szt., kpl., 

dla osprzętu montażowego w rozdzielnicy: szt., kpl., m, 
dla aparatów montażowych w rozdzielnicy: szt., kpl., 
dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m, 
dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl., 

ków energii elektrycznej: szt., kpl. 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę, jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

owe bada przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Roboty podlegają następującym odbiorom: 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

52 | S t r o n a  

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

mentacją projektową i Specyfikacją 

zakresie obmierzanych robót i 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w 
Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością 

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

jektowej i kosztorysowej. 

ceptowane przez Inspektora nadzoru. 

dzenia te lub sprzęt wymagają badań 

owe bada przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
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- Odbiór częściowy. 
- Odbiór ostateczny końcowy. 
- Odbiór pogwarancyjny. 

 
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na fnalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwia
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu przy wykonywaniu prefabrykacji i montażu rozdzielnic podlegają:

• wykonanie i montaż konstrukcji, 
• ustawienie na stanowiskach aparatów, urządzeń, dławików, baterii kondensato

aparaturą, 
• ustawienie tablic, 
• ustawienie rozdzielnic, 
• obwody zewnętrzne główne i pomocnicze,
• instalacje oświetleniowe, grzejne, telefoniczne i inne.

 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu przy wykonywaniu insta

• przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodów, łączników, gniazd, opraw oświe
odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzętu,

• instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem 
innych branż wymagają zakończenia robót instalacji elektrycznej np. zasilanie pomp.

 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu przy wykonywaniu instalacji niskoprądowych podlegają:

• przygotowanie podłoża do montażu przewodów, gniazd, urządzeń i odbiorników oraz innego osprzętu,
• instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne branże lub odwrotnie, gdy prace 

innych branż wymagają zakończenia robót instalacji elektryczne
 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu przy wykonywaniu instalacji odgromowych i uziemień podlegają:

• przygotowanie podłoża do montażu instalacji piorunochronnej i uziomów,
• instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem rob

innych branż wymagają zakończenia robót instalacji piorunochronnej i uziomów np. zasypanie fundamentów wraz z 
uziomem fundamentowym. 

 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu przy wykonywaniu linii 

• wykopy pod fundamenty i kable,
• wykonanie fundamentów i ustojów,
• ułożenie rur osłonowych i kabla z wykonaniem podsypki pod kablem,
• wykonanie uziomów. 

 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowa
Techniczną i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3 Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych czyści robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 
zakresu robót określonego w dokumentach umow
Inspektor nadzoru. 
 
Wykonawca zgłosi całkowicie wykonany i potwierdzony przez Kierownika Projektu zakres robót do odbioru częściowego. 
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorców ostatecznych w udziałem użytkownika linii. Do 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na fnalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, 
zacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu przy wykonywaniu prefabrykacji i montażu rozdzielnic podlegają:
 

ustawienie na stanowiskach aparatów, urządzeń, dławików, baterii kondensatorów z przynależną do stosowania 

obwody zewnętrzne główne i pomocnicze, 
instalacje oświetleniowe, grzejne, telefoniczne i inne. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu przy wykonywaniu instalacji elektrycznych podlegają:
przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodów, łączników, gniazd, opraw oświetleniowych, urządzeń i 
odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzętu, 
instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne branże lub odwrotnie, gdy prace 
innych branż wymagają zakończenia robót instalacji elektrycznej np. zasilanie pomp. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu przy wykonywaniu instalacji niskoprądowych podlegają:
dłoża do montażu przewodów, gniazd, urządzeń i odbiorników oraz innego osprzętu,

instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne branże lub odwrotnie, gdy prace 
innych branż wymagają zakończenia robót instalacji elektrycznej. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu przy wykonywaniu instalacji odgromowych i uziemień podlegają:
przygotowanie podłoża do montażu instalacji piorunochronnej i uziomów, 
instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne branże lub odwrotnie, gdy prace 
innych branż wymagają zakończenia robót instalacji piorunochronnej i uziomów np. zasypanie fundamentów wraz z 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu przy wykonywaniu linii kablowych i oświetlenia zewnętrznego podlegają:
wykopy pod fundamenty i kable, 
wykonanie fundamentów i ustojów, 
ułożenie rur osłonowych i kabla z wykonaniem podsypki pod kablem, 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową. Specyfikacją 

ega na ocenie ilości i jakości wykonanych czyści robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 
zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 

ałkowicie wykonany i potwierdzony przez Kierownika Projektu zakres robót do odbioru częściowego. 
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorców ostatecznych w udziałem użytkownika linii. Do 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na fnalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, 

jącym wykonanie ewentualnych korekt i 

robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu przy wykonywaniu prefabrykacji i montażu rozdzielnic podlegają: 

rów z przynależną do stosowania 

lacji elektrycznych podlegają: 
tleniowych, urządzeń i 

robót przez inne branże lub odwrotnie, gdy prace 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu przy wykonywaniu instalacji niskoprądowych podlegają: 
dłoża do montażu przewodów, gniazd, urządzeń i odbiorników oraz innego osprzętu, 

instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne branże lub odwrotnie, gdy prace 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu przy wykonywaniu instalacji odgromowych i uziemień podlegają: 

ót przez inne branże lub odwrotnie, gdy prace 
innych branż wymagają zakończenia robót instalacji piorunochronnej i uziomów np. zasypanie fundamentów wraz z 

kablowych i oświetlenia zewnętrznego podlegają: 

mentów zawierających komplet wyników 
dzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową. Specyfikacją 

ega na ocenie ilości i jakości wykonanych czyści robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 
nych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 

ałkowicie wykonany i potwierdzony przez Kierownika Projektu zakres robót do odbioru częściowego. 
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorców ostatecznych w udziałem użytkownika linii. Do 
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odbioru należy dołączyć aktualną dokumenta
do Dziennika Budowy. 
Dokumentacja powykonawcza powinna być sporządzona na aktualnej mapie geodezyjnej.
 
Do protokołu częściowego dla instalacji teletechnicznych należy dołączyć:

- protokoły sprawdzenia szczelności powłoki kabla (nie dotyczy kabli wzdłużnie szczelnych),
- protokoły pomiarów elektrycznych kabli /wg ZN
- wyniki badań i świadectwa jakości studzien prefabrykowanych /wg ZN
- wyniki badań i świadectwa jakości kanalizacji teletechnicznej /wg ZN

 
Odbiór częściowy: - obejmuje odbiór poszczególnych faz robót podlegających zakryciu a mianowicie:

- podłoża, 
- odcinka przewodu przed badaniem szczelności,
- szczelność odcinka, 
- warstwy zasypki po wykonanej budowie.

 
8.4 Odbiór ostateczny (końcowy).

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót.

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.
 
Całkowite zakończenie robot oraz gotowość do odbio
dziennika budowy. 
 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumen
 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną.
 
Odbiór ostateczny polega na sprawdzeniu:

• Zgodności wykonania instalacji z dokumentacją oraz ewentualnymi zmianami i odstępstwami, potwierdzonym
odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a także zgodności z przepisami szczególnymi, odpowiednimi Polskimi 
Normami oraz wiedzą  techniczną.

• Jakości wykonania instalacji. 
• Skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń przed prądem elek
• Spełnienia przez instalację wymagań w zakresie minimalnych dopuszczalnych oporności izolacji przewodów oraz 

uziemień instalacji i aparatów. 
• Zgodności oznakowania z Polskimi Normami i lokalizacji przeciwpożarowych wyłączników prądu.

 
Sprawdzenia skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem elektrycznym należy dokonać dla 
wszystkich obwodów zmontowanej instalacji elektrycznej 
zainstalowanych na stałe. 
 
Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy prze
elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urzą
Zakres badań obejmuje sprawdzenie: 

• izolacji torów głównych, 
• izolacji torów pomocniczych, 
• działania funkcjonalnego obwodów pomocniczych,
• działania mechanicznego łączników, blokad itp.,
• instalacji ochronnej. 
• dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,
• dla napięć powyżej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznacze

zgodności faz, próba napięciowa kabla. Badania napięciem pro
 
Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN
04700:1998/Az1:2000. Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego.
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odbioru należy dołączyć aktualną dokumentację geodezyjną wykonaną przez uprawnionego geodetę i potwierdzoną wpisami 

Dokumentacja powykonawcza powinna być sporządzona na aktualnej mapie geodezyjnej. 

Do protokołu częściowego dla instalacji teletechnicznych należy dołączyć: 
okoły sprawdzenia szczelności powłoki kabla (nie dotyczy kabli wzdłużnie szczelnych), 

protokoły pomiarów elektrycznych kabli /wg ZN-96/Tp S.A.-027/, 
wyniki badań i świadectwa jakości studzien prefabrykowanych /wg ZN-96/TP S.A.-023/, 

wa jakości kanalizacji teletechnicznej /wg ZN-96/TP S.A.-012/. 

obejmuje odbiór poszczególnych faz robót podlegających zakryciu a mianowicie:

odcinka przewodu przed badaniem szczelności, 

ykonanej budowie. 

Odbiór ostateczny (końcowy). 

Zasady odbioru ostatecznego robót. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.

Całkowite zakończenie robot oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną.

Odbiór ostateczny polega na sprawdzeniu: 
Zgodności wykonania instalacji z dokumentacją oraz ewentualnymi zmianami i odstępstwami, potwierdzonym
odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a także zgodności z przepisami szczególnymi, odpowiednimi Polskimi 
Normami oraz wiedzą  techniczną. 

Skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń przed prądem elektrycznym.
Spełnienia przez instalację wymagań w zakresie minimalnych dopuszczalnych oporności izolacji przewodów oraz 

Zgodności oznakowania z Polskimi Normami i lokalizacji przeciwpożarowych wyłączników prądu.

Sprawdzenia skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem elektrycznym należy dokonać dla 
alacji elektrycznej - od złącza do gniazd wtyczkowych i odbiorników energii elektrycznej 

Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić po zakończeniu robót 
kazaniem użytkownikowi urządzeń zasilających. 

działania funkcjonalnego obwodów pomocniczych, 
działania mechanicznego łączników, blokad itp., 

napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji, 
dla napięć powyżej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, ciągłości żył i 
zgodności faz, próba napięciowa kabla. Badania napięciem probierczym wykonuje się tylko jeden raz.

Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN
04700:1998/Az1:2000. Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego. 
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cję geodezyjną wykonaną przez uprawnionego geodetę i potwierdzoną wpisami 

 

obejmuje odbiór poszczególnych faz robót podlegających zakryciu a mianowicie: 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

dzona przez Wykonawcę wpisem do 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną. 

Zgodności wykonania instalacji z dokumentacją oraz ewentualnymi zmianami i odstępstwami, potwierdzonymi 
odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a także zgodności z przepisami szczególnymi, odpowiednimi Polskimi 

trycznym. 
Spełnienia przez instalację wymagań w zakresie minimalnych dopuszczalnych oporności izolacji przewodów oraz 

Zgodności oznakowania z Polskimi Normami i lokalizacji przeciwpożarowych wyłączników prądu. 

Sprawdzenia skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem elektrycznym należy dokonać dla 
od złącza do gniazd wtyczkowych i odbiorników energii elektrycznej 

prowadzić po zakończeniu robót 

nia kabla, ciągłości żył i 
lko jeden raz. 

61:2000 i PN-E-
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W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się
i ulegających zakryciu oraz odbiorów czę
poprawkowych. 
 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowy
instalacji, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszcze
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną z uwzględnieniem tolerancji i me ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe).

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące do

• dokumentację powykonawcza, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót 
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

• recepty i ustalenia technologiczne,
• dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z Specyfikacją Techniczną i programem 

zapewnienia jakości (PZJ), 
• protokoły z oględzin stanu sprawności połączeń sprzętu, zabezpieczeń, aparatów i oprzewodowania,
• protokoły z wykonanych pomiarów rezystancji (oporności) izolacji przewodów oraz ciągłości przewodów ochronnych, w 

tym głównych i dodatkowych ( miejscowych) połączeń wyrównawczych,
• protokoły z wykonanych pomiarów impedancji pętli zwarcia, rezystancji uziemień oraz prądu zadziałania urz

ochronnych różnicowoprądowych,
• protokół z wykonanych pomiarów instalacji odgromowej,
• protokół z pomiarów natężenia oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego,
• certyfikaty na urządzenia i wyroby,
• dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi z
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie 

z Specyfikacją Techniczną i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
• rysunki (dokumentacje) na wykonani

gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i prze
• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacja powykonaw

 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyzna
 
Wszystkie zarządzone przez komisją roboty poprawkowe lub uzupełniające będą ze
Zamawiającego. 
 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
 
8.5 Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych 
gwarancyjnym i rękojmi. 
 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględni
8.4. ,,Odbiór ostateczny". 
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W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających 
i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach 
instalacji, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacz
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną z uwzględnieniem tolerancji i me ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe). 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
dokumentację powykonawcza, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót 
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
recepty i ustalenia technologiczne, 
dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

miarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z Specyfikacją Techniczną i programem 

protokoły z oględzin stanu sprawności połączeń sprzętu, zabezpieczeń, aparatów i oprzewodowania,
ów rezystancji (oporności) izolacji przewodów oraz ciągłości przewodów ochronnych, w 

tym głównych i dodatkowych ( miejscowych) połączeń wyrównawczych, 
protokoły z wykonanych pomiarów impedancji pętli zwarcia, rezystancji uziemień oraz prądu zadziałania urz
ochronnych różnicowoprądowych, 
protokół z wykonanych pomiarów instalacji odgromowej, 
protokół z pomiarów natężenia oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego, 
certyfikaty na urządzenia i wyroby, 

ruchowe oraz instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń elektrycznych .
deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie 
z Specyfikacją Techniczną i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np, na przełożenie lini telefonicznej, energetycznej, 
gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

apy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacja powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisją roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 
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tych w trakcie odbiorów robót zanikających 
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Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

dokumentację powykonawcza, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót 

miarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z Specyfikacją Techniczną i programem 
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ów rezystancji (oporności) izolacji przewodów oraz ciągłości przewodów ochronnych, w 

protokoły z wykonanych pomiarów impedancji pętli zwarcia, rezystancji uziemień oraz prądu zadziałania urządzeń 
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eniem zasad opisanych w punkcie 



 

 

 

INWEST-TOOR Usługi w budownictwie
02-495 Warszawa ul. Wojciechowskiego 36 m 23B

NIP: 522-213-37-50 

 
 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego
 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.
 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 

budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

 

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Elementy dokumentacji projektowej.

• Projekt budowlany dotyczący remont
Warszawie. 

 
10.2 Normy. 

• PN-IEC 60364  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, składająca się z następujących arkuszy:
- PN-IEC 60364-1:2000  Instalacje elekt

podstawowe.
- PN-IEC 60364-3:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych charakterystyk.
- PN-IEC 60364-4-41:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

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 el

bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.
- PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochr
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 prze
atmosferycznymi lub łączeniowymi.

- PN-IEC 60364-4-444 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami elektrycznymi 
(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.
bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.

- PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 
Postanowieni

- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki 
ochrony przed pr
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PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
ezpośrednią wraz z narzutami, 

wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 

wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

owiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Elementy dokumentacji projektowej. 

emontu i modernizacji Ośrodka Wsparcia dla Seniorów Nr 1 przy al. Zjednoczenia 13 w 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, składająca się z następujących arkuszy:
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres przedmiot i wymagania 
podstawowe. 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych charakterystyk.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
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. 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi. 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami elektrycznymi 

I) w instalacjach obiektów budowlanych. 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki 
ochrony przed prądem przetężeniowym. 
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Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 

będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 

Ośrodka Wsparcia dla Seniorów Nr 1 przy al. Zjednoczenia 13 w 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, składająca się z następujących arkuszy: 
ryczne w obiektach budowlanych. Zakres przedmiot i wymagania 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych charakterystyk. 
dla zapewnienia 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

ektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
ona instalacji niskiego napięcia przed 

przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
d przepięciami. Ochrona przed przepięciami 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami elektrycznymi 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

Ochrona dla zapewnienia 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 

a ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki 
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- PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów 
zewnętrznych.

- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w
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 
elektrycz

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

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

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

- PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wy
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 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

- 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. Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze.
- 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 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych 

instalacji lub lokalizacji. Instalacja oświetlenia zewnętrznego.
• PN-IEC 1009-1 1996 Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanymi zabezpieczeniami nadprądowymi do użytku 

domowego i podobnego. (RCBO).
• PN-IEC 598-1+A1: 1994 Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania.
• PN-IEC 598-2-3. Grudzień 1994 Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe.

uliczne.
• PN-IEC 598-2-4+A1+A2+A3 Grudzień 1994 Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. Oprawy oświetleniowe 

przenośne ogólnego przeznaczenia.
• PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach ni

wymagania i badania.
• PN-IEC 60038 Napięcia znormalizowane IEC. PKN 18 marca 1999.
• PN-IEC 60050-826:2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych.
• PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona o
• PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla 

urządzeń piorunochronnych.
• PN-IEC 61140 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty instal
• PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne.
• PN-IEC 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Część 2: 

Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziem
• PN-IEC 614-1+A1 Wymagania dla rur do instalacji elektrycznych.
• PN-IEC 614-2-2+A1 Wymagania dla rur do instalacji elektrycznych. 
• PN-IEC 664-1: 1998 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Zasady, 

wymagania i badani
• PN-76/E-02032 Oświetlenie dróg publicznych.
• PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
• PN-76/E-90300 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych, na 

napięcie znamionowe
• PN-76/E-90302 Kable elektroenergetyczne o izolacji poliwinitowej i powłoce ołowianej na napięcie 

znamionowe 0,6/1 kV.
• PN-76/E-90305 Kable sygnalizacyjne o izolacji poliwinitowej i powłoce ołowianej 

0,6/1 kV.
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Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów 
zewnętrznych. 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. 
Ochrona przeciwpożarowa. 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Postanowienia ogólne. 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Oprzewodowanie. 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciążalności prądowe długo
przewodów. 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wy
elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego 
i łączenia. 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

lektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych 

alacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych 
instalacji lub lokalizacji. Instalacja oświetlenia zewnętrznego. 

łączniki różnicowoprądowe z wbudowanymi zabezpieczeniami nadprądowymi do użytku 
domowego i podobnego. (RCBO). 
Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania. 

3. Grudzień 1994 Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. Oprawy oświetleniowe drogowe i 
uliczne. 

4+A1+A2+A3 Grudzień 1994 Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. Oprawy oświetleniowe 
przenośne ogólnego przeznaczenia. 
Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Zasady, 
wymagania i badania. 
Napięcia znormalizowane IEC. PKN 18 marca 1999. 
Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. 
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla 
urządzeń piorunochronnych. 
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty instal
Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne.
Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Część 2: 
Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia. 
Wymagania dla rur do instalacji elektrycznych. 
Wymagania dla rur do instalacji elektrycznych.  
Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Zasady, 
wymagania i badania. 
Oświetlenie dróg publicznych. 
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych, na 
napięcie znamionowe nie przekraczające 18/30 kV. Ogólne wymagania i badania.
Kable elektroenergetyczne o izolacji poliwinitowej i powłoce ołowianej na napięcie 
znamionowe 0,6/1 kV. 
Kable sygnalizacyjne o izolacji poliwinitowej i powłoce ołowianej 
0,6/1 kV. 
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Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów 

obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciążalności prądowe długotrwałe 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze. 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych 

 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych 

łączniki różnicowoprądowe z wbudowanymi zabezpieczeniami nadprądowymi do użytku 

Oprawy oświetleniowe drogowe i 

4+A1+A2+A3 Grudzień 1994 Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. Oprawy oświetleniowe 

skiego napięcia. Zasady, 

Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach 

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla 

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty instalacji i urządzeń. 
Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne. 
Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Część 2: 

ienia.  

Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Zasady, 

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych, na 

nie przekraczające 18/30 kV. Ogólne wymagania i badania. 
Kable elektroenergetyczne o izolacji poliwinitowej i powłoce ołowianej na napięcie 

Kable sygnalizacyjne o izolacji poliwinitowej i powłoce ołowianej na napięcie znamionowe 
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• PN-79/E-06305 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Ogólne wymagania i badania.
• PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne.
• PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
• PN-83/E-01240 Sprzęt elektr

przeznaczenia. 
• PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania.
• PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia.
• PN-86/B-06712 Kruszywa mine
• PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
• PN-86/O-79100  Opakowania transportowe. Odporność na narażanie mechaniczne. Wymagania i badania.
• PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
• PN-88/B-32250 Materiały budowla
• PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
• PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa.
• PN-90/E-01005 Technika świetlna. Terminologia.
• PN-90/E-01242 Oznaczenia identyfikacyjne urządzeń i zakończeń przewodów oraz ogó

alfanumerycznego.
• PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi.
• PN-90/E-06401 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 

znamionowym nie przekraczającym 30kV.
• PN-90/E-93002 Wyłączniki nadprądowe do instalacji domowych lub podobnych. 
• PN-91/E-05010 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.
• PN-91-E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami i cyframi. 
• PN-92/E-05031 Klasyfikacja u

elektrycznym. 
• PN-92/E-05031 Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed 

porażeniem elektrycznym.
• PN-E-05033:1994  Wytyczne do instalacji elek

Oprzewodowanie. 
• PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. 

Wymagania.
• PN-E-05163:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe osłonięte. Wytyczne

wyładowania łukowego, powstałego w wyniku zwarcia wewnętrznego.
• PN-E-04700:1998/Az 1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 

przeprowadzania pomontażowych badań od
• PN/E-05003/01-03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.
• PN-H 603 S1:2002 Kable rozdzielcze na napięcie znamionowe 0,6/1 kV.
• PN HD 308 S2:2002(U) Identyfikacja żył w kablach i sznurach połączeniowych.
• PN-EN 60446:2004  Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy wsp

oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfi
• PN-EN 60439-1:2003  Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Zestawy badane w pełnym i 

niepełnym zakresie badań typu.
• PN-EN 60439-2:2004  Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 2: Wymagania dotyczące przewodów 

szynowych.
• PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 3: Wy

niskonapięciowych rozdzielnic i sterow
dostępnych do użytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdziel

• PN-EN 60439-4:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 4: Wymagania dotyczące zestawów 
przeznaczonych do instalowania na tere

• PN-EN 60439-4:2005(U)  Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 4: Wymagania dotyczące zestawów 
przeznaczonych do instalowania na tere

• PN-EN 60439-5:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Cześć 5: Wy
zestawów napowietrznych przeznaczonych do instalowania w miejscach ogólnie do
stępnych. Kablowe rozdzielnice szafowe (CDC

• PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ochrona przed p
elektrycznym. Ochrona przed nieza
niebezpiecznych czynnych.

• PN-EN 50298:2004 Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne.
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Elektryczne oprawy oświetleniowe. Ogólne wymagania i badania.
Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne. 
Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
Sprzęt elektrotechniczny i elektroniczny. Symbole graficzne zastępujące napisy ogólnego 
przeznaczenia.  
Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania.
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia. 
Kruszywa mineralne do betonu. 
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
Opakowania transportowe. Odporność na narażanie mechaniczne. Wymagania i badania.
Cement portlandzki.  
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
Beton zwykły.  
Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 
Technika świetlna. Terminologia. 
Oznaczenia identyfikacyjne urządzeń i zakończeń przewodów oraz ogó
alfanumerycznego. 
Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi. 
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 
znamionowym nie przekraczającym 30kV. 

yłączniki nadprądowe do instalacji domowych lub podobnych. 
Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.
Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami i cyframi. 
Klasyfikacja urządzeń elektrycznych z punktu widzenia ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym.  
Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed 
porażeniem elektrycznym. 
Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Oprzewodowanie.  
Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. 
Wymagania. 
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe osłonięte. Wytyczne 
wyładowania łukowego, powstałego w wyniku zwarcia wewnętrznego.

Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 
przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1).
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 
Kable rozdzielcze na napięcie znamionowe 0,6/1 kV. 
Identyfikacja żył w kablach i sznurach połączeniowych. 
Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi.
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Zestawy badane w pełnym i 
niepełnym zakresie badań typu. 
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 2: Wymagania dotyczące przewodów 
szynowych. 
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 3: Wymagania dotyczące 
niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach 
dostępnych do użytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdziel
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 4: Wymagania dotyczące zestawów 
przeznaczonych do instalowania na terenach budów (ACS). 
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 4: Wymagania dotyczące zestawów 
przeznaczonych do instalowania na terenach budów (ACS). 
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Cześć 5: Wymagania
zestawów napowietrznych przeznaczonych do instalowania w miejscach ogólnie do
stępnych. Kablowe rozdzielnice szafowe (CDCS) do rozdziału energii w sieciach.
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ochrona przed porażeniem prądem 
elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części 
niebezpiecznych czynnych. 
Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne.
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Elektryczne oprawy oświetleniowe. Ogólne wymagania i badania. 

otechniczny i elektroniczny. Symbole graficzne zastępujące napisy ogólnego 

Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania. 

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.  
Opakowania transportowe. Odporność na narażanie mechaniczne. Wymagania i badania. 

Oznaczenia identyfikacyjne urządzeń i zakończeń przewodów oraz ogólne zasady systemu 

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 

yłączniki nadprądowe do instalacji domowych lub podobnych.  
Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych. 
Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami i cyframi.  

rządzeń elektrycznych z punktu widzenia ochrony przed porażeniem prądem 

Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed 

trycznych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. 

 badania w warunkach 
wyładowania łukowego, powstałego w wyniku zwarcia wewnętrznego. 

Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 
biorczych (Zmiana Az1). 

wieka z maszyną, 
kacyjne przewodów barwami albo cyframi. 

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Zestawy badane w pełnym i 

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 2: Wymagania dotyczące przewodów 

magania dotyczące 
h do instalowania w miejscach 

dostępnych do użytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe. 
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 4: Wymagania dotyczące zestawów 

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 4: Wymagania dotyczące zestawów 

magania szczegółowe dotyczące 
zestawów napowietrznych przeznaczonych do instalowania w miejscach ogólnie do-

działu energii w sieciach. 
orażeniem prądem 

mierzonym dotykiem bezpośrednim części 

Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne. 
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• PN-EN 50300:2005(11)  Rozdzielnice i sterownice 
niskonapięciowych rozdzielnic tablicowych przeznaczonych do elektroenergetycznych stacji 
rozdziel

• PN-EN 62208:2005(U)  Puste obudów/ rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne.
• PN-EN 50110-1: 2001 Eksploatacja urządzeń elektrycznych.
• PN-EN 50160: 1998 Parametry napięcia zasilającego w sieciach rozdzielczych.
• PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).
• PN-EN 60947-2: 2001 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapi
• PN-EN 60947-4-1: 2001 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Styczniki i rozruszniki do silników. 

Mechanizmowe styczniki i rozruszniki do silników.
• PN-EN 50146:2002 (U) Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycz
• PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 

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

• PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskie
Zasady, wymagania i badania.

• PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku domowego i podobnego. 
Część 1: Wymagania ogólne.

• PN-EN 60799:2004 Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewo
• PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji 

domowych i podobnych. Część 1: Wyłącz
• PN-EN 60898-1:2003/ A1:2005(U) 

domowych i podobnych. Część 1: Wyłączni
A1). 

• PN-EN 60898-1:2003/ AC:2005(U)
domowych i podobnych. Część 1: Wyłączni

• PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego 
zabezpieczeni
Postanowienia ogólne.

• PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe z wbu
nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO). Część 1: P

• BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodów i żył (analogia).
• BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
• N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa.
• N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
• P SEP-E-0001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa.
• PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i określenia.
• PN-76/E-05125 Elektroen
• BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodów i żył (analogia).
• PN-76/D-79353 Bębny kablowe.
• PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych zakres, przedmiot i wymagania 

podsta
• PN-92/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciwporażeniowa.
• PN-91/E-05009/43  nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed prądem przetążeniowym.
• PN-93/E-05009/443 Instalacje elektryczne w obiektach bu
• PN-93/E-05009/51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego.
• PN-92/E-05009/54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uziemienia i przewody ochronne.
• PN-93/E-05009/61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze.
• PN-IEC 364 -4-481 i 364 -703 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
• PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy, określenia.
• PN-91/E-04160 Przewody elektryczne. Metody badań.
• BN-80/C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW).
• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Maszyn Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy wykonywaniu robót budowlano
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2003 r. nr 121, poz. 1138).
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Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ogólne wymagania dotyczące 
niskonapięciowych rozdzielnic tablicowych przeznaczonych do elektroenergetycznych stacji 
rozdzielczych. 
Puste obudów/ rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne.
Eksploatacja urządzeń elektrycznych. 
Parametry napięcia zasilającego w sieciach rozdzielczych. 
Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP). 
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Wyłączniki.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Styczniki i rozruszniki do silników. 
Mechanizmowe styczniki i rozruszniki do silników. 
Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych. 
Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył 
przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego. 
Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Cześć 1: 
Zasady, wymagania i badania. 
Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku domowego i podobnego. 
Część 1: Wymagania ogólne. 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące.
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji 
domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego.

1:2003/ A1:2005(U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji 
domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego (Zmiana 

 
1:2003/ AC:2005(U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji 

domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego.
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego 
zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB), Część 1: 
Postanowienia ogólne. 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym zabezpieczeniem 
nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO). Część 1: P
Znakowanie kabli, przewodów i żył (analogia). 
Cement. Transport i przechowywanie. 
Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa.
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa.
Przewody elektryczne. Nazwy i określenia. 
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Znakowanie kabli, przewodów i żył (analogia). 
Bębny kablowe. 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych zakres, przedmiot i wymagania 
podstawowe. 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciwporażeniowa.
nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed prądem przetążeniowym.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepięciami.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uziemienia i przewody ochronne.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Przewody elektryczne. Nazwy, określenia. 
Przewody elektryczne. Metody badań. 
Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW). 

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Maszyn Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. Dziennik Ustaw Nr 13 z dnia 10 kwi
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2003 r. nr 121, poz. 1138).

59 | S t r o n a  

gania dotyczące 
niskonapięciowych rozdzielnic tablicowych przeznaczonych do elektroenergetycznych stacji 

Puste obudów/ rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne. 

ęciowa. Wyłączniki. 
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Styczniki i rozruszniki do silników. 

Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył 

go napięcia. Cześć 1: 

Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku domowego i podobnego. 

dy pośredniczące. 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji 

ądu przemiennego. 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji 

ki do obwodów prądu przemiennego (Zmiana 

lektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji 
ki do obwodów prądu przemiennego. 

Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego 
mowego i podobnego (RCCB), Część 1: 

dowanym zabezpieczeniem 
nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO). Część 1: Postanowienia ogólne. 

Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa. 
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa. 

ergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych zakres, przedmiot i wymagania 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciwporażeniowa. 
nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed prądem przetążeniowym. 

dowlanych. Ochrona przed przepięciami. 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uziemienia i przewody ochronne. 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze. 

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Maszyn Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
montażowych i rozbiórkowych. Dziennik Ustaw Nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r. 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2003 r. nr 121, poz. 1138). 



 

 

 

INWEST-TOOR Usługi w budownictwie
02-495 Warszawa ul. Wojciechowskiego 36 m 23B

NIP: 522-213-37-50 

 
 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktur
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75, poz. 690) z późn. zmianami).

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 poz.414).
 

TOOR Usługi w budownictwie 
495 Warszawa ul. Wojciechowskiego 36 m 23B 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75, poz. 690) z późn. zmianami). 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 poz.414). 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1 Nazwa zamówienia. 
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1.4 Prace towarzyszące i roboty tymczasow
1.5 Określenia podstawowe.
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robót. 
1.6.4 Zabezpieczenie terenu budowy.
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1 CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Nazwa zamówienia. 

Przebudowa i rozbudowa budynku oświaty o świetlicę w Zespole Szkół nr 124 przy ul. Conrada 6 w Warszawie:
• Instalacje sanitarne. 

Remont i modernizacja Ośrodka Wsparcia dla Seniorów Nr 1 przy al. Zjednoczenia 13 w Warszawie.
 
1.2 Opis ogólny obiektu. 

Budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami użytkowymi wybudowany technologii tradycyjnej w 1954 roku stanowi jeden z 
kompleksu trzech połączonych bloków (aleja Zjednoczenia 13, 15, 17) o architekturze socrealistycznej zlokalizowanych 
pomiędzy aleją Zjednoczenia, ul. Schroegera i ul. Lipińską. Budynek trzypiętrowy podpiwniczony z pięcioma lokalami 
użytkowymi usytuowanymi na parterze z wejściami od ul. Schroegera (elewacja południowa) i  ul. Lipińskiej (elewacja 
zachodnia). Wejścia do klatek schodowych prowadzących do lokali mieszkalnych oraz wejścia na zaplecza dwóch lokali 
użytkowych usytuowane są na elewacji północnej. Wzdłuż elewacji południowej, zachodniej i północnej znajdują się chodniki. 
Od strony północnej budynku znajduje się ulica wewnętrz

 
Obecnie Ośrodek Wsparcia dla Seniorów zajmuje dwa odrębne lokale („A” i „B”) użytkowe zlokalizowane w południowo
zachodnim narożniku budynku. 

 
Lokal użytkowy „A” o powierzchni netto 54,25 m
schody i podjazd dla niepełnosprawnych. W lokalu mieszczą się dwa pokoje biurowe, sala zajęć dla seniorów oraz sanitariat.

 
Lokal użytkowy „B” o powierzchni netto 67,3 m
prowadzą schody. W lokalu mieści się kuchnia z zapleczem, stołówka, pokój socjalny oraz schowek i sanitariat.
 
Lokal użytkowy „C” o powierzchni netto 78,91 m
wejście na zaplecze usytuowane na elewacji północnej budynku. Przy wejściach do lokalu znajdują się schody. W ostatnim 
okresie lokal użytkowany był jako sklep z odzieżą. Na parterze lokalu mieści się sala sprzedaży, pokój socjalny i sanitariat.
piwnicy znajduje się magazyn. Komunikację pomiędzy kondygnacjami lokalu umożliwiają żelbetowe schody usytuowane na 
wprost wejścia od zaplecza. 
 
Elementy konstrukcji i wykończenia lokali
� Konstrukcja budynku tradycyjna. 
� Ściany zewnętrzne  z cegły ceramicznej pełnej.
� Ścianki działowe z cegły ceramicznej gr. 6,5 cm i 12 cm
� Przedsionek w lokalu „A” – konstrukcja drewniana obłożona sklejką z naświetlami jednoszynowymi.
� Komunikację piwnic z parterem zapewnia 1 żelbetowa klatka schodowa.
� Tynki cementowo-wapienne na ścianach p

wysokości 258 cm płytami gipsowo-kartonowymi oraz tapetą..
� Stolarka okienna: 
- Lokal „A”  i „B”- z PVC nad drzwiami zewnętrznymi drewniana zespolona.
- Lokal „C” - na parterze drewniana zespolona w piwnicy PVC.
� Naświetla drewniane jednoszynowe, okienko podawcze drewniane.
� Drzwi zewnętrzne: 
- Lokal „A” - stalowe jednoskrzydłowe
- Lokal „B” - stalowe jednoskrzydłowe
- Lokal „C” - wejście główne – drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe, wejście od zaplec
� Drzwi wewnętrzne płytowe. 
� Parapety i półki nadgrzejnikowe lastrykowe.
� Obróbki podokienne - lokal „A” i „B” z blachy stalowej powlekanej, lokal „C” z blachy stalowej ocynkowanej.
� Kraty:  
- Okienne - nad drzwiami i na elewacji północ

zabudowanym w ścianie. Kaseta kraty nad oknem w obudowie drewnianej.
- Drzwiowe - przy wejściach głównych do lokali stalowe zwijane z mechanizmem zabudowanym w ścianie.

drzwiami w obudowie drewnianej. 
� Posadzki - wykładzina PCV, wykładzina dywanowa, terakota, gres, lastryko (zgodnie z danymi podanymi na rysunkach). W 

pomieszczeniu nr 3a i 5a wykładzina dywanowa ułożona na posadzce z deszczułek drewnianych.
� Schody - lastryko. 
� Narożniki drewniane w lokalu „B” 
� Malowanie tynków ścian i sufitów – farba emulsyjna, farba olejna (pomieszczenie 3c do wysokości 160cm).

TOOR Usługi w budownictwie 

ul. Wojciechowskiego 36 m 23B 

Przebudowa i rozbudowa budynku oświaty o świetlicę w Zespole Szkół nr 124 przy ul. Conrada 6 w Warszawie:

Remont i modernizacja Ośrodka Wsparcia dla Seniorów Nr 1 przy al. Zjednoczenia 13 w Warszawie.

z lokalami użytkowymi wybudowany technologii tradycyjnej w 1954 roku stanowi jeden z 
kompleksu trzech połączonych bloków (aleja Zjednoczenia 13, 15, 17) o architekturze socrealistycznej zlokalizowanych 

ją Zjednoczenia, ul. Schroegera i ul. Lipińską. Budynek trzypiętrowy podpiwniczony z pięcioma lokalami 
użytkowymi usytuowanymi na parterze z wejściami od ul. Schroegera (elewacja południowa) i  ul. Lipińskiej (elewacja 

ych prowadzących do lokali mieszkalnych oraz wejścia na zaplecza dwóch lokali 
użytkowych usytuowane są na elewacji północnej. Wzdłuż elewacji południowej, zachodniej i północnej znajdują się chodniki. 
Od strony północnej budynku znajduje się ulica wewnętrzna z wjazdem od ul. Lipińskiej. 

Obecnie Ośrodek Wsparcia dla Seniorów zajmuje dwa odrębne lokale („A” i „B”) użytkowe zlokalizowane w południowo

Lokal użytkowy „A” o powierzchni netto 54,25 m2 posiada wejście od ul. Lipińskiej (elewacja zachodnia) do którego prowadzą 
schody i podjazd dla niepełnosprawnych. W lokalu mieszczą się dwa pokoje biurowe, sala zajęć dla seniorów oraz sanitariat.

Lokal użytkowy „B” o powierzchni netto 67,3 m2 posiada wejście od ul. Schroegera (elewacja południowa) do którego 
prowadzą schody. W lokalu mieści się kuchnia z zapleczem, stołówka, pokój socjalny oraz schowek i sanitariat.

Lokal użytkowy „C” o powierzchni netto 78,91 m2 posiada wejście główne od ul. Schroegera (elewacja południowa) oraz 
cie na zaplecze usytuowane na elewacji północnej budynku. Przy wejściach do lokalu znajdują się schody. W ostatnim 

okresie lokal użytkowany był jako sklep z odzieżą. Na parterze lokalu mieści się sala sprzedaży, pokój socjalny i sanitariat.
uje się magazyn. Komunikację pomiędzy kondygnacjami lokalu umożliwiają żelbetowe schody usytuowane na 

lokali: 

Ściany zewnętrzne  z cegły ceramicznej pełnej. 
z cegły ceramicznej gr. 6,5 cm i 12 cm. 

konstrukcja drewniana obłożona sklejką z naświetlami jednoszynowymi.
Komunikację piwnic z parterem zapewnia 1 żelbetowa klatka schodowa. 

wapienne na ścianach pomieszczeń „mokrych” glazura. Duże fragmenty ścian lokalu „C” wyklejone do 
kartonowymi oraz tapetą.. 

z PVC nad drzwiami zewnętrznymi drewniana zespolona. 
zespolona w piwnicy PVC. 

Naświetla drewniane jednoszynowe, okienko podawcze drewniane. 

stalowe jednoskrzydłowe 
stalowe jednoskrzydłowe 

drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe, wejście od zaplecza drewniane obite blachą.

Parapety i półki nadgrzejnikowe lastrykowe. 
lokal „A” i „B” z blachy stalowej powlekanej, lokal „C” z blachy stalowej ocynkowanej.

nad drzwiami i na elewacji północnej stalowe nieotwierane, w witrynach stalowe zwijane z mechanizmem 
zabudowanym w ścianie. Kaseta kraty nad oknem w obudowie drewnianej. 

przy wejściach głównych do lokali stalowe zwijane z mechanizmem zabudowanym w ścianie.

wykładzina PCV, wykładzina dywanowa, terakota, gres, lastryko (zgodnie z danymi podanymi na rysunkach). W 
pomieszczeniu nr 3a i 5a wykładzina dywanowa ułożona na posadzce z deszczułek drewnianych.

farba emulsyjna, farba olejna (pomieszczenie 3c do wysokości 160cm).
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Przebudowa i rozbudowa budynku oświaty o świetlicę w Zespole Szkół nr 124 przy ul. Conrada 6 w Warszawie: 

Remont i modernizacja Ośrodka Wsparcia dla Seniorów Nr 1 przy al. Zjednoczenia 13 w Warszawie. 

z lokalami użytkowymi wybudowany technologii tradycyjnej w 1954 roku stanowi jeden z 
kompleksu trzech połączonych bloków (aleja Zjednoczenia 13, 15, 17) o architekturze socrealistycznej zlokalizowanych 

ją Zjednoczenia, ul. Schroegera i ul. Lipińską. Budynek trzypiętrowy podpiwniczony z pięcioma lokalami 
użytkowymi usytuowanymi na parterze z wejściami od ul. Schroegera (elewacja południowa) i  ul. Lipińskiej (elewacja 

ych prowadzących do lokali mieszkalnych oraz wejścia na zaplecza dwóch lokali 
użytkowych usytuowane są na elewacji północnej. Wzdłuż elewacji południowej, zachodniej i północnej znajdują się chodniki. 

Obecnie Ośrodek Wsparcia dla Seniorów zajmuje dwa odrębne lokale („A” i „B”) użytkowe zlokalizowane w południowo-

j (elewacja zachodnia) do którego prowadzą 
schody i podjazd dla niepełnosprawnych. W lokalu mieszczą się dwa pokoje biurowe, sala zajęć dla seniorów oraz sanitariat. 

a południowa) do którego 
prowadzą schody. W lokalu mieści się kuchnia z zapleczem, stołówka, pokój socjalny oraz schowek i sanitariat. 

posiada wejście główne od ul. Schroegera (elewacja południowa) oraz 
cie na zaplecze usytuowane na elewacji północnej budynku. Przy wejściach do lokalu znajdują się schody. W ostatnim 

okresie lokal użytkowany był jako sklep z odzieżą. Na parterze lokalu mieści się sala sprzedaży, pokój socjalny i sanitariat. W 
uje się magazyn. Komunikację pomiędzy kondygnacjami lokalu umożliwiają żelbetowe schody usytuowane na 

konstrukcja drewniana obłożona sklejką z naświetlami jednoszynowymi. 

Duże fragmenty ścian lokalu „C” wyklejone do 

za drewniane obite blachą. 

lokal „A” i „B” z blachy stalowej powlekanej, lokal „C” z blachy stalowej ocynkowanej. 

nej stalowe nieotwierane, w witrynach stalowe zwijane z mechanizmem 

przy wejściach głównych do lokali stalowe zwijane z mechanizmem zabudowanym w ścianie. Kaseta kraty nad 

wykładzina PCV, wykładzina dywanowa, terakota, gres, lastryko (zgodnie z danymi podanymi na rysunkach). W 
pomieszczeniu nr 3a i 5a wykładzina dywanowa ułożona na posadzce z deszczułek drewnianych. 

farba emulsyjna, farba olejna (pomieszczenie 3c do wysokości 160cm). 
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� Pochylnia dla niepełnosprawnych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, murek żelbetowy pokryty tynkiem 
mozaikowym. 

� Schody zewnętrzne – lastryko. 
� Balustrady, pochwyty: 
- Schody zewnętrzne – stal kwasoodporna.
- Pochylnia dla niepełnosprawnych – 
- Schody wewnętrzne – balustrada stalowa, pochwyt drewniany.
� Daszek nad drzwiami lokalu „A” – aluminiowy systemowy 
� Chodnik przy budynku – płyty betonowe 50x50cm.
 
Wyposażenie lokali w instalacje i urządzenia obejmuje:
• Instalacje elektryczne: 
- oświetlenia ogólnego, 
- gniazd wtykowych, 
- telefoniczna, 
- sygnalizacji włamania. 
• Instalacje sanitarne: 
- wodociągowa (z.w. i c.w.), 
- kanalizacyjna, 
- centralnego ogrzewania, 
- klimatyzacja w stołówce (pomieszczenie nr 4b).

 
Zestawienie pomieszczeń: 
 

LOKAL A – UŻYTKOWANY PRZEZ OWdS nr 1

Numer Nazwa 

1a Przedsionek 

2a Hol 

3a Sala zajęć 

4a Pokój biurowy 

5a Pokój biurowy 

6a Sanitariat 

Razem 

 

LOKAL B – UŻYTKOWANY PRZEZ OWdS nr 1

Numer Nazwa 

1b Przedsionek 

2b Hol/Szatnia 

3b Pokój socjalny 

4b Stołówka 

5b Schowek 

6b Sanitariat 

7b Zmywalnia 

8b Komunikacja 

9b Kuchnia/Wydawalnia

Razem 

 

LOKAL C - HANDLOWO-USŁUGOWY

Numer Nazwa 

1c Sala sprzedaży 

TOOR Usługi w budownictwie 

ul. Wojciechowskiego 36 m 23B 

Pochylnia dla niepełnosprawnych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, murek żelbetowy pokryty tynkiem 

stal kwasoodporna. 
 stal kwasoodporna. 

balustrada stalowa, pochwyt drewniany. 
aluminiowy systemowy z wypełnieniem z poliwęglanu komorowego.

płyty betonowe 50x50cm. 

w instalacje i urządzenia obejmuje: 

klimatyzacja w stołówce (pomieszczenie nr 4b). 

UŻYTKOWANY PRZEZ OWdS nr 1 

Pow. netto Wysokość Posadzka Ściany

2,09 m2 256 Wykładzina PCV Panele

18,56 m2 375 Wykładzina PCV Tynk

14,65 m2 375 
Wykładzina 
dywanowa 

Tynk

8,73 m2 375 
Wykładzina 
dywanowa 

Tynk

7,34 m2 375 
Wykładzina 
dywanowa 

Tynk

2,88 m2 374 Terakota Tynk/Glazura

54,25 m2  

UŻYTKOWANY PRZEZ OWdS nr 1 

Pow. netto Wysokość Posadzka Ściany

0,99 m2 375 Wykładzina PCV Tynk

18,17 m2 375 Wykładzina PCV Tynk

6,20 m2 375 Wykładzina PCV Tynk

20,84 m2 375 Wykładzina PCV Tynk

1,65 m2 375 Terakota Tynk/Glazura

5,04 m2 378 Terakota Tynk/Glazura

4,47 m2 375 Terakota Tynk/Glazura

2,87 m2 375 Terakota Tynk/Glazura

Kuchnia/Wydawalnia 7,07 m2 375 Terakota Tynk/Glazura

67,30 m2  

USŁUGOWY 

Pow. netto Wysokość Posadzka Ściany

37,56 m2 374 Gres 
Tynk
Płyta g
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Pochylnia dla niepełnosprawnych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, murek żelbetowy pokryty tynkiem 

z wypełnieniem z poliwęglanu komorowego. 

Ściany Sufit 

Panele Drewniany 

Tynk Tynk 

Tynk Tynk 

Tynk Tynk 

Tynk Tynk 

Tynk/Glazura Tynk 

Ściany Sufit 

Tynk Tynk 

Tynk Tynk 

Tynk Tynk 

Tynk Tynk 

Tynk/Glazura Tynk 

Tynk/Glazura Tynk 

Tynk/Glazura Tynk 

Tynk/Glazura Tynk 

Tynk/Glazura Tynk 

Ściany Sufit 

Tynk 
Płyta g-k 

Tynk 
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2c Komunikacja 

3c Sanitariat 

4c Pokój socjalny 

5c Komunikacja 

01c Magazyn 

Razem 

 
Dane techniczne budynku: 
- ilość kondygnacji nadziemnych 
- ilość kondygnacji podziemnych 
- wysokość budynku 
- powierzchnia zabudowy  
- powierzchnia działki: 
 
Ośrodek Wsparcia dla Seniorów Nr 1 
� Powierzchnia netto  ≈
- Lokal A parter   ≈
- Lokal B parter   ≈
- Lokal C parter   ≈
- Lokal C piwnica  ≈
� Powierzchnia użytkowa  ≈  
- Lokal A parter   ≈
- Lokal B parter   ≈
- Lokal C parter   ≈
- Lokal C piwnica  ≈
� Powierzchnia ruchu  ≈  
- Lokal A parter   ≈
- Lokal B parter   ≈
- Lokal C parter   ≈
- Lokal C piwnica  ≈
� Kubatura   ≈
- Lokal A parter   ≈
- Lokal B parter   ≈
- Lokal C parter   ≈
- Lokal C piwnica  ≈
� Wysokość pomieszczeń: 
- piwnica   ≈
- parter   ≈
 
1.3 Przedmiot i zakres robót.

Przedmiot opracowania dotyczy wykonania remontu i modernizacji Ośrodka Wsparcia dla Seniorów Nr 1 przy al. Zjednoczenia 
13 w Warszawie w branży sanitarnej. 
 
Zakres robót: 
� Modernizacja instalacja c.o. 
� Modernizacja instalacja zimnej wody
� Modernizacja instalacja c.c.w. 
� Modernizacja instalacji kanalizacji sanitarnej.
 
Zestawienie pomieszczeń części budynku objętej opracowaniem po 
Piwnica : 

- Klatka schodowa   
- Komunikacja   
- Sanitariat personelu  
- Szatnia personelu   
- Magazyn    

    Razem

TOOR Usługi w budownictwie 

ul. Wojciechowskiego 36 m 23B 

2,72 m2 377 Gres 
Tynk
Płyta g

1,52 m2 377 Gres Tynk/Glazura

6,64 m2 376 Gres 
Tynk
Płyta g

12,00 m2 377 Lastryko/Gres 
Tynk
Płyta g

18,47 m2 232 
Wykładzina 
dywanowa 

Tynk
Płyta g

78,91 m2  

- 4 
- 1 
≈ 14,80 m. 
≈ 977 m2 
≈ 977 m2 

≈ 200,46 m2 w tym: 
≈ 54,25 m2 
≈ 67,30 m2 
≈ 60,44 m2 
≈ 18,47 m2 
≈   142,65 m2 w tym: 
≈ 33,60 m2 
≈ 45,27 m2 
≈ 45,72 m2 
≈ 18,06 m2 
≈   57,81 m2 w tym: 
≈ 20,65 m2 
≈ 22,03 m2 
≈ 14,72 m2 
≈ 0,41 m2 
≈ 723,02 m3 w tym: 
≈ 200,97 m3 
≈ 252,49 m3 
≈ 226,71 m3 
≈ 42,85 m3 

≈ 232 cm 
≈ 374 - 378 cm 

. 

wykonania remontu i modernizacji Ośrodka Wsparcia dla Seniorów Nr 1 przy al. Zjednoczenia 

Modernizacja instalacja zimnej wody. 

Modernizacja instalacji kanalizacji sanitarnej. 

części budynku objętej opracowaniem po remoncie i modernizacji.

  ≈ 1,72 m2, 
  ≈ 1,91 m2, 
  ≈ 2,42 m2, 
  ≈ 6,76 m2,  
  ≈ 4,88 m2,  
Razem  ≈ 17,69 m2 
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Tynk 
Płyta g-k 

Tynk 

Tynk/Glazura Tynk 

Tynk 
Płyta g-k 

Tynk 

Tynk 
Płyta g-k 

Tynk 

Tynk 
Płyta g-k 

Tynk 

wykonania remontu i modernizacji Ośrodka Wsparcia dla Seniorów Nr 1 przy al. Zjednoczenia 

remoncie i modernizacji. 
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Parter : 

- Przedsionek   
- Hol    
- Sala komputerowa   
- Szatnia    
- Pokój kierownika placówki  
- Komunikacja   
- Sala wielofunkcyjna  
- Pom. porządkowe   
- Szatnia / Sala ogólna  
- Psycholog / Pom. odpoczynku
- Toaleta dla kobiet   
- Toaleta dla mężczyzn  
- Toaleta dla niepełnosprawnych
- Stołówka    
- Komunikacja   
- Zmywalnia   
- Wydawalnia cateringu / Kuchnia
- Przedsionek   
- Klatka schodowa   

    Razem
 
1.4 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe.

Podczas wykonania robót wystąpią następujące roboty towarzyszące i tymczasowe:

- Zapoznanie się z dokumentacją techniczną.
- Przygotowanie stanowiska roboczego.
- Utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego.
- Transport technologiczny sprzętu, materiałów, wyrobów i narzędzi ze składo

wbudowania. 
- Dokonanie kontroli stanu jakości materiałów.
- Układanie, segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów nowych lub rozebranych, na placu budowy lub w 

magazynie przyobiektowym. 
- Przemieszczanie sprzętu w obrębie st
- Montaż, demontaż i przestawianie rusztowań dla prac wykonywanych na wysokości do 4 m.
- Wykonywanie nie wymienionych w wyszczególnieniach robót i czynności pomocniczych.
- Obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi.
- Usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót a zawinionych 

bezpośrednio przez wykonawców.
- Oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów.
- Wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych 

ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia.
- Udział w prowadzeniu obmiaru i odbioru robót.
- Zabezpieczenie terenu budowy. 
- Posegregowanie i przygotowanie materiałów z demontażu do wywiezienia, lub przekazanie materiałów nadają

do wykorzystania Inwestorowi. 
 
1.5 Określenia podstawowe. 

Ilekroć w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót jest mowa o:
 
Ilekroć w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót jest mowa o:
 
Obiekcie budowlanym – należy przez to rozum

a. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b. budowlę stanowiącą całość techniczno
c. obiekt małej architektury. 

 
Budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany
pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
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  ≈ 2,41 m2, 
  ≈ 19,98 m2, 
  ≈ 13,79 m2, 
  ≈ 7,87 m2, 
  ≈ 7,43 m2, 
  ≈ 5,79 m2, 
  ≈ 25,51 m2, 
  ≈ 0,75 m2, 
  ≈ 21,3 m2, 

odpoczynku  ≈ 7,51 m2, 
  ≈ 2,79 m2, 
  ≈ 5,18 m2, 

niepełnosprawnych  ≈ 4,47 m2, 
  ≈ 37,56 m2, 
  ≈ 4,92 m2, 
  ≈ 3,95 m2, 

Kuchnia  ≈ 6,71 m2, 
  ≈ 2,90 m2, 
  ≈ 4,44 m2,  
Razem  ≈ 185,26 m2 

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe. 

ą następujące roboty towarzyszące i tymczasowe: 

Zapoznanie się z dokumentacją techniczną. 
Przygotowanie stanowiska roboczego. 
Utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego. 
Transport technologiczny sprzętu, materiałów, wyrobów i narzędzi ze składowiska przyobiektowego do miejsca 

Dokonanie kontroli stanu jakości materiałów. 
Układanie, segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów nowych lub rozebranych, na placu budowy lub w 

Przemieszczanie sprzętu w obrębie stanowiska roboczego. 
Montaż, demontaż i przestawianie rusztowań dla prac wykonywanych na wysokości do 4 m.
Wykonywanie nie wymienionych w wyszczególnieniach robót i czynności pomocniczych. 
Obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi. 

d i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót a zawinionych 
bezpośrednio przez wykonawców. 
Oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów. 
Wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znaków informacyjno
ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia. 
Udział w prowadzeniu obmiaru i odbioru robót. 

 
Posegregowanie i przygotowanie materiałów z demontażu do wywiezienia, lub przekazanie materiałów nadają

 

Ilekroć w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót jest mowa o: 

Ilekroć w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót jest mowa o: 

należy przez to rozumieć: 
budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 
pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
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wiska przyobiektowego do miejsca 

Układanie, segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów nowych lub rozebranych, na placu budowy lub w 

Montaż, demontaż i przestawianie rusztowań dla prac wykonywanych na wysokości do 4 m. 

d i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót a zawinionych 

oraz wywieszenie znaków informacyjno-

Posegregowanie i przygotowanie materiałów z demontażu do wywiezienia, lub przekazanie materiałów nadających się 

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 
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Budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 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. 
 
Remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiącego bieżącej konserwacji.
 
Terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
 
Pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.
 
Dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączony
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące do realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu 
 
Dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
 
Dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez wł
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 
wykonywania robót. 
 
Rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć 
stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlan
 
Przedmiarze robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej 
kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
 
Laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium 
badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia niezbędnych badań i prób związanych z 
oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz 
 
Odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli 
granice tolerancji nie zostały określone 
budowlanych. 
 
Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawi
odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną, a w przypadku braku t
Polską Normą wyrobu, mniemającą statusu normy wycofanej lub aprobatą techniczną.
 
Aprobata techniczna - dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego obszaru zastosowania. Zawiera 
ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyro
 
Certyfikat zgodności - dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą (certyfiku
kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, nor
badanego materiału lub wyrobu. 
 
Kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania 
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowied
 
Polecenie Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z wykonywani
budowlanych. 
 
Ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 
specyfikacjach technicznych. 
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należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, 

należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie 

należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiącego bieżącej konserwacji. 

należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączony
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące do realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik m

należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 

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

należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej 
kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

z to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium 
badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia niezbędnych badań i prób związanych z 
oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli 
granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodz

oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela stwierdzające, na jego wyłączną 
odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną, a w przypadku braku t
Polską Normą wyrobu, mniemającą statusu normy wycofanej lub aprobatą techniczną. 

dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego obszaru zastosowania. Zawiera 
ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań.

dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą (certyfikującą), stwierdzający zgodność z 
kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczną dla 

osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania 
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzone roboty budowlane.

należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z wykonywani

należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 
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należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, 

należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie 

należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 

należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie 

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 służące do realizacji obiektu, 

także dziennik montażu. 

należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

aściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 

dzoru książkę z ponumerowanymi 
stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej 
kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

z to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium 
badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia niezbędnych badań i prób związanych z 

należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli 
z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

ciela stwierdzające, na jego wyłączną 
odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną, a w przypadku braku takiej z 

dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego obszaru zastosowania. Zawiera 
bu oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań. 

jącą), stwierdzający zgodność z 
ami lub specyfikacja techniczną dla 

osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania 
zialność za prowadzone roboty budowlane. 

należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z wykonywaniem robót 

należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 
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Klasa ochronności - umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na 
przy bezpośrednim dotyku. 
 
Klasa ochronności - umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na jego cechy budowy, 
przy bezpośrednim dotyku. 
 
Urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia tech
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne.
 
Wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworz
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do 
obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 
całość użytkową. 
 
Materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby 
niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
 
1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfik
techniczną wykonania i odbioru robót i poleceniami Inspektora nadzoru.
 
1.6.1 Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administra
przekaże dziennik budowy, dokumentację projektową i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarow
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
 
1.6.2 Działania związane z organizacja prac przed rozpoczęciem robót.

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić 
rozpoczęcia prac oraz o terminie ich zakończenia.
Z chwila przejęcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których teren został przekazany 
pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i 
wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod 
budowę. 
Uznaje sie, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wyma
uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 
1.6.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbi
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załącznik do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona z 
„Ogólnych warunkach umowy”. 
 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacjach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od 
odczytu ze skali rysunków. 
 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały
wykonania i odbioru robót budowlanych.
 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji
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umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na 

umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na jego cechy budowy, 

należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne.

należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworz
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do 
obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 

należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby 
niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną zaakceptowane przez 

Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfik
techniczną wykonania i odbioru robót i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych oraz reperów, 
przekaże dziennik budowy, dokumentację projektową i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

Działania związane z organizacja prac przed rozpoczęciem robót. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie 
rozpoczęcia prac oraz o terminie ich zakończenia. 
Z chwila przejęcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których teren został przekazany 

stałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i 
wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod 

Uznaje sie, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załącznik do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

żności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona z 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacjach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót będą uważane za 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
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umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na jego cechy budowy, 

umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na jego cechy budowy, 

niczne związane z obiektem budowlanym 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne. 

należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do 
obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 

należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby 
niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną zaakceptowane przez 

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

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
cyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych oraz reperów, 

przekaże dziennik budowy, dokumentację projektową i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. 
ych do chwili odbioru 

końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie 

Z chwila przejęcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których teren został przekazany 
stałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i 

wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod 

gań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 

oru robót oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załącznik do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 

żności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona z 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacjach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od 

mają być zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót będą uważane za 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
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W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
 
1.6.4 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i 
odbioru ostatecznego. 
 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, barierki 
ochronne, poręcze, przejścia dla pieszych, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców i wszelkie środki niezbędne do ochrony 
robót, wygody społeczności i innych. 
 
Zagospodarowanie placu budowy powinno być wykonane przed rozpoczęciem robót budowlanych. 
 
Zagospodarowanie placu budowy powinno obejmować w szczególności:

• ogrodzenie terenu, 
• drogi, 
• wykonanie przejść dla rucha pieszego

 
Ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. 
Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,50 m. W ogrodzeniu placu budowy powinny być wykonane oddzielne 
bramy dla ruchu pieszego, pojazdów. Szerokość dróg komunikacyjnych na placu b
używanych środków transportowych i nasilenia ruchu Szerokość ciągu pieszego powinna wynosić przy ruchu 
jednokierunkowym co najmniej 0,75 m, a przy dwukierunkowym co najmniej 
 
Strefę niebezpieczną (miejsca niebezpie
przedmiotów lub materiałów, należy oznakować i ogrodzić poręczami bądź zabezpieczyć daszkami ochronnymi. Strefa 
niebezpieczna nie może wynosić mniej niż 1/1C wysokości, z k
 
Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45" w kierunku źródła 
zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i dostatecznie wytrzymałe na przebicie 
Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów itp. jest zabronione. W 
miejscach przejść i przejazdów szerokość daszka ochronnego powinna wynosić co najmniej o 1 m więcej niż szer
przejścia. Przejścia i miejsce niebezpieczne powinny być oznakowana znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz 
dobra oświetlone. Miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojścia i dojazdy powinny być w czasie wykonywania robót 
oświetlone zgodnie z obowiązującymi normami. 
 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
 
1.6.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót bud
środowiska naturalnego. 
 
W okresie trwania i wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie 
się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i w
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 
 
W okresie trwania i wykonywania robót Wykonawca będz

a. utrzymywać teren robót i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b. podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwoś
społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczenia powietrza pyłami lub gazami,
- możliwością powstania pożaru. 
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ul. Wojciechowskiego 36 m 23B 

W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

i, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i 

starczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, barierki 
ochronne, poręcze, przejścia dla pieszych, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców i wszelkie środki niezbędne do ochrony 

Zagospodarowanie placu budowy powinno być wykonane przed rozpoczęciem robót budowlanych. 

Zagospodarowanie placu budowy powinno obejmować w szczególności: 

wykonanie przejść dla rucha pieszego 

owinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi.  
Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,50 m. W ogrodzeniu placu budowy powinny być wykonane oddzielne 
bramy dla ruchu pieszego, pojazdów. Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy powinna być dostosowana do 
używanych środków transportowych i nasilenia ruchu Szerokość ciągu pieszego powinna wynosić przy ruchu 
jednokierunkowym co najmniej 0,75 m, a przy dwukierunkowym co najmniej -1,2 m.  

Strefę niebezpieczną (miejsca niebezpieczne}, w której istnieje źródło zagrożenia, np. z powodu możliwości spadania z góry 
przedmiotów lub materiałów, należy oznakować i ogrodzić poręczami bądź zabezpieczyć daszkami ochronnymi. Strefa 
niebezpieczna nie może wynosić mniej niż 1/1C wysokości, z której mogą spadać przedmioty lub materiały. 

Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45" w kierunku źródła 
zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i dostatecznie wytrzymałe na przebicie przez spadające przedmioty. 
Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów itp. jest zabronione. W 
miejscach przejść i przejazdów szerokość daszka ochronnego powinna wynosić co najmniej o 1 m więcej niż szer
przejścia. Przejścia i miejsce niebezpieczne powinny być oznakowana znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz 
dobra oświetlone. Miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojścia i dojazdy powinny być w czasie wykonywania robót 

bowiązującymi normami.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót budowlanych wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

W okresie trwania i wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie 
się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

W okresie trwania i wykonywania robót Wykonawca będzie: 
utrzymywać teren robót i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwoś
społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  
lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
zanieczyszczenia powietrza pyłami lub gazami, 
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W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i 

starczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, barierki 
ochronne, poręcze, przejścia dla pieszych, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców i wszelkie środki niezbędne do ochrony 

Zagospodarowanie placu budowy powinno być wykonane przed rozpoczęciem robót budowlanych.  

Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,50 m. W ogrodzeniu placu budowy powinny być wykonane oddzielne 
udowy powinna być dostosowana do 

używanych środków transportowych i nasilenia ruchu Szerokość ciągu pieszego powinna wynosić przy ruchu 

czne}, w której istnieje źródło zagrożenia, np. z powodu możliwości spadania z góry 
przedmiotów lub materiałów, należy oznakować i ogrodzić poręczami bądź zabezpieczyć daszkami ochronnymi. Strefa 

tórej mogą spadać przedmioty lub materiały.  

Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45" w kierunku źródła 
przez spadające przedmioty. 

Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów itp. jest zabronione. W 
miejscach przejść i przejazdów szerokość daszka ochronnego powinna wynosić co najmniej o 1 m więcej niż szerokość 
przejścia. Przejścia i miejsce niebezpieczne powinny być oznakowana znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz 
dobra oświetlone. Miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojścia i dojazdy powinny być w czasie wykonywania robót 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

owlanych wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

W okresie trwania i wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie 
okół terenu robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
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1.6.6 Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazyno
 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezulta
przez personel wykonawcy. 
 
1.6.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne i naziemne, takie jak rurociągi, 
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wł
mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.
 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 
 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które maja 
być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora nadzoru 
i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót.
 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw i ponosząc koszty tych napraw. 
 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
 
1.6.8 Ograniczenia obciążeń osi pojazdów.

Wykonawca stosować sie będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i 
z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
 
1.6.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy, między 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu postępowania w 
sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2043).

- Rozporządzenie Ministra Gospoda
higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu 
karbidu (Dz. U. 2004 nr 7 poz. 59).

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w spraw
zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 
2003 nr 89 poz. 828) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 129 poz. 1184).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn
wykonywania robót budowlanych (

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie m
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 
poz. 1596) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745).
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Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 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 sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezulta

Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne i naziemne, takie jak rurociągi, 
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych 
mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które maja 
być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora nadzoru 

ne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 

 

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

ążeń osi pojazdów. 

Wykonawca stosować sie będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i 
z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 

b ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca 

lkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących 
 innymi: 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu postępowania w 
sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2043).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860). 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu 
karbidu (Dz. U. 2004 nr 7 poz. 59). 
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia 

olitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650). 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w spraw
zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 
2003 nr 89 poz. 828) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 129 poz. 1184). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401) - które weszło w życie z dniem 8 sierpnia 2003 r.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 
poz. 1596) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745). 
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Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz 
wych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne i naziemne, takie jak rurociągi, 
adz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które maja 
być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora nadzoru 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 

Wykonawca stosować sie będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i 
z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 

b ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca 

lkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu postępowania w 
sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2043). 

rki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu 

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia 
olitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych 
zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 

ia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
które weszło w życie z dniem 8 sierpnia 2003 r. 

inimalnych wymagań dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 
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- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr 118 
poz. 1263). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w 
spawalniczych (Dz. U. 2000 nr 40 poz. 470).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U
930). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80 poz. 912)

- Rozporządzanie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych 
stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia i środowiska pracy (Dz. U. nr 79, poz. 513) ze zm. (Dz. U. 2002 nr 
217 poz. 1833). 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy 
pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy 
(Dz. U. 1998 nr 115 poz. 744) z późni

- Rozporządzenie Ministra Pracy l Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U . nr 128, poz. 844) ze zm. (Dz. U 2002 nr 91 , poz. 811).

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia l Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań 
lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich 
wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie (D

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być 
wykonywane co najmniej przez dwie osoby (Dz, U. nr 62, poz. 288).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z grudnia 19
poz. 500 ze zm). 

- Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy obsłudze żurawi (Dz. U. 1954 nr 15 po

- Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 19 marca 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy obsłudze przenośników (Dz. U. 1954 nr 13 poz. 51).

- Rozporządzenie Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Przemysłu 
sprawie bezpieczeństwa pracy przy sprężarkach powietrznych (Dz. U. 1951 nr 22 poz. 174).

- Prawo budowlane - jednolity tekst Dz. U. 2000 r. Nr 108, poz. 1126 ze zmianami.
 

Wykonawca obowiązany jest do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz egzekwowania od pracowników przestrzegania przepisów prawa budowlanego l innych rozporządzeń w tym 
zakresie.  
 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
 
Pracownicy wykonujący roboty demontażowe powinni być zapoznani z programem robót, sposobami demontażu, a także 
powinni być poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania. Pracownikom należy wydać odzież i obuwie robocze, a 
także środki ochrony indywidualnej, stosownie do rodzaju wykonywanej pracy. 
 
Pracownicy powinni być poinstruowani o obowiązku stosowania w czas
 
Środki ochrony osobistej powinny mieć wymagany certyfikat na znak bezpieczeństwa i powinny być oznaczone tym znakiem. 
Do środków ochrony osobistej należą: kaski ochronne, rękawice ochronne, a w przypadkac
ochronne.  
 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie prowadzenia robót.
 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej.  
 
1.6.10 Prace prowadzone na wysokości.

Przy pracach na wysokości może być zatrudniony wyłącznie pracownik, który: 
• posiada kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska, 
• uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczaniu do określonej pracy.
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Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr 118 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach 
spawalniczych (Dz. U. 2000 nr 40 poz. 470). 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. 2000 nr 26 poz. 313) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2000 nr 82 poz. 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80 poz. 912). 
Rozporządzanie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych 
stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia i środowiska pracy (Dz. U. nr 79, poz. 513) ze zm. (Dz. U. 2002 nr 

ządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy 
pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy 
(Dz. U. 1998 nr 115 poz. 744) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2004 nr 14 poz. 117). 
Rozporządzenie Ministra Pracy l Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U . nr 128, poz. 844) ze zm. (Dz. U 2002 nr 91 , poz. 811).

ądzenie Ministra Zdrowia l Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań 
lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich 
wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie (Dz. U. nr 69, poz. 332 ze zm.). 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być 
wykonywane co najmniej przez dwie osoby (Dz, U. nr 62, poz. 288). 
Rozporządzenie Rady Ministrów z grudnia 1990 r, w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym (Dz. U. nr 85, 

Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy obsłudze żurawi (Dz. U. 1954 nr 15 poz. 58). 
Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 19 marca 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy obsłudze przenośników (Dz. U. 1954 nr 13 poz. 51). 
Rozporządzenie Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Przemysłu Ciężkiego oraz Zdrowia z dnia 13 kwietnia 1951 r. w 
sprawie bezpieczeństwa pracy przy sprężarkach powietrznych (Dz. U. 1951 nr 22 poz. 174).

jednolity tekst Dz. U. 2000 r. Nr 108, poz. 1126 ze zmianami. 

enia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz egzekwowania od pracowników przestrzegania przepisów prawa budowlanego l innych rozporządzeń w tym 

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

Pracownicy wykonujący roboty demontażowe powinni być zapoznani z programem robót, sposobami demontażu, a także 
nni być poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania. Pracownikom należy wydać odzież i obuwie robocze, a 

także środki ochrony indywidualnej, stosownie do rodzaju wykonywanej pracy.  

Pracownicy powinni być poinstruowani o obowiązku stosowania w czasie pracy przydzielonych środków ochrony osobistej.

Środki ochrony osobistej powinny mieć wymagany certyfikat na znak bezpieczeństwa i powinny być oznaczone tym znakiem. 
Do środków ochrony osobistej należą: kaski ochronne, rękawice ochronne, a w przypadkach koniecznych także okulary 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie prowadzenia robót. 

ie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

Prace prowadzone na wysokości. 

Przy pracach na wysokości może być zatrudniony wyłącznie pracownik, który:  
je przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska,  

uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczaniu do określonej pracy. 
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września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr 118 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
. 2000 nr 26 poz. 313) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2000 nr 82 poz. 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

Rozporządzanie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych 
stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia i środowiska pracy (Dz. U. nr 79, poz. 513) ze zm. (Dz. U. 2002 nr 

ządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy 
pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy 

Rozporządzenie Ministra Pracy l Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U . nr 128, poz. 844) ze zm. (Dz. U 2002 nr 91 , poz. 811). 

ądzenie Ministra Zdrowia l Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań 
lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być 

90 r, w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym (Dz. U. nr 85, 

Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 19 marca 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

Ciężkiego oraz Zdrowia z dnia 13 kwietnia 1951 r. w 
sprawie bezpieczeństwa pracy przy sprężarkach powietrznych (Dz. U. 1951 nr 22 poz. 174). 

enia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz egzekwowania od pracowników przestrzegania przepisów prawa budowlanego l innych rozporządzeń w tym 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

Pracownicy wykonujący roboty demontażowe powinni być zapoznani z programem robót, sposobami demontażu, a także 
nni być poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania. Pracownikom należy wydać odzież i obuwie robocze, a 

ie pracy przydzielonych środków ochrony osobistej. 

Środki ochrony osobistej powinny mieć wymagany certyfikat na znak bezpieczeństwa i powinny być oznaczone tym znakiem. 
h koniecznych także okulary 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 

ie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
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Przez pojęcie "praca na wysokości" na budowie rozumiemy roboty wykonywane na rusztowaniach , pomostach , podestach, 
konstrukcjach budowlanych, drabinach i innych podwyższeniach na wysokości powyżej 1,0 m od terenu zewnętrznego lub 
poziomu podłogi pomieszczenia zamkniętego.
 
Na powierzchniach wzniesionych na wysokość powyżej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi, na których w związku 
wykonywaną pracą mogą przebywać pracownicy, lub służących jako przejścia, powinny być zainstalowane balustrady 
składające się z poręczy ochronnych umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1 m i krawężników o wysokości co najmniej 
0,15 m. Pomiędzy poręczą i krawężnikiem powinna być umieszczona w połowie wysokości poprzeczka lub przestrzeń ta 
powinna być wypełniona w sposób uniemożliwiający wypadnięcie osób.
 
Jeżeli ze względu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokości zastosowanie balustrad, o który
niemożliwe, należy stosować inne skuteczne środki ochrony pracowników przed upadkiem z wysokości, odpowiednie do 
rodzaju i warunków wykonywania pracy.
 
Prace na wysokości powinny być organizowane i wykonywane w sposób nie zmuszający pra
poręcz balustrady lub obrys urządzania, na którym stoi. 
 
Rusztowania budowlane winny: 

• być atestowane, 
• posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla zatrudnionych oraz składowania narzędzi i niezbędnej 

ilości materiałów, 
• posiadać konstrukcję dostosowaną do przeniesienia działających obciążeń,
• siatkę zabezpieczającą, 
• zapewniać bezpieczną komunikację pionową,
• zapewniać swobodny dostęp do stanowisk pracy.

 
Podczas montażu rusztowania teren nieutwardzony należy w sposó
konstrukcji rusztowania. 
 
Każda konstrukcja rusztowania winna być codziennie sprawdzana pod względem jej stanu bezpieczeństwa, a w szczególności 
po gwałtownych wiatrach , ulewach oraz gdy zachodzi uzasadnio
Przejścia obok rusztowań, wejścia do budynku powinny być zabezpieczone daszkami ochronnymi, które winny znajdować się 
na wysokości co najmniej 2,4 metra i ze spadkiem co najmniej 45" w kierunku źródła zagraż
wywieszona tablica informująca o dopuszczalnej wielkości obciążenie pomostów. Wspinanie się po stojakach, podłużnicach, 
leżniach i poręczach rusztowań jest zabronione,
 
Na terenie budowy winny znajdować się tablico informa
 
Przy wykonywaniu robót na wysokości pracownicy powinni być zabezpieczeni pasami ochronnymi z linką umocowaną do 
stałych elementów konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowań. Na dachach krytych elementami, kt
wytrzymałość nie zapewnia bezpiecznego przebywania na nich pracowników, należy układać przenośne mostki 
zabezpieczające. Materiały składowane na dachu należy zabezpieczyć przed spadnięciem.
 
1.6.11 Pierwsza pomoc. 

Na budowie powinny być urządzone punkty pie
Jeżeli roboty są wykonywane w odległości większej niż 500 m ad punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy powinna 
znajdować się przenośna apteczka. Jeżeli w razie wypadku publiczne środ
szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy powinno dostarczyć dostępne mu środki lokomocji. Na budowie 
powinien być wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierający adresy i numery telefonów naj
lekarskiego, najbliższej straży pożarnej, policji.
 
1.6.12 Plan bezpieczeństwa. 

Wykonawca powinien przedstawić plan bezpieczeństwa do akceptacji przez Inżyniera.
Plan ten powinien zostać sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktu
1126, zawierać takie informacje jak: 

- stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy, 
- stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej,
- plan działania w przypadku nagłych wypadków,
- plan działania w związku z organiza
- działania przeciwpożarowe, 
- działania podjęte w celu przestrzegania przepisów BHP,
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Przez pojęcie "praca na wysokości" na budowie rozumiemy roboty wykonywane na rusztowaniach , pomostach , podestach, 
budowlanych, drabinach i innych podwyższeniach na wysokości powyżej 1,0 m od terenu zewnętrznego lub 

poziomu podłogi pomieszczenia zamkniętego. 

Na powierzchniach wzniesionych na wysokość powyżej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi, na których w związku 
wykonywaną pracą mogą przebywać pracownicy, lub służących jako przejścia, powinny być zainstalowane balustrady 
składające się z poręczy ochronnych umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1 m i krawężników o wysokości co najmniej 

i krawężnikiem powinna być umieszczona w połowie wysokości poprzeczka lub przestrzeń ta 
powinna być wypełniona w sposób uniemożliwiający wypadnięcie osób. 

Jeżeli ze względu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokości zastosowanie balustrad, o który
niemożliwe, należy stosować inne skuteczne środki ochrony pracowników przed upadkiem z wysokości, odpowiednie do 
rodzaju i warunków wykonywania pracy. 

Prace na wysokości powinny być organizowane i wykonywane w sposób nie zmuszający pracownika do wychylania się poza 
poręcz balustrady lub obrys urządzania, na którym stoi.  

posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla zatrudnionych oraz składowania narzędzi i niezbędnej 

posiadać konstrukcję dostosowaną do przeniesienia działających obciążeń, 

zapewniać bezpieczną komunikację pionową, 
zapewniać swobodny dostęp do stanowisk pracy. 

Podczas montażu rusztowania teren nieutwardzony należy w sposób bezpieczny utwardzić zapobiegając osunięciu się 

Każda konstrukcja rusztowania winna być codziennie sprawdzana pod względem jej stanu bezpieczeństwa, a w szczególności 
po gwałtownych wiatrach , ulewach oraz gdy zachodzi uzasadniona obawa o przesuniecie konstrukcji rusztowania.
Przejścia obok rusztowań, wejścia do budynku powinny być zabezpieczone daszkami ochronnymi, które winny znajdować się 
na wysokości co najmniej 2,4 metra i ze spadkiem co najmniej 45" w kierunku źródła zagrażania . Na rusztowaniu powinna być 
wywieszona tablica informująca o dopuszczalnej wielkości obciążenie pomostów. Wspinanie się po stojakach, podłużnicach, 
leżniach i poręczach rusztowań jest zabronione, 

Na terenie budowy winny znajdować się tablico informacyjne o pracach na wysokości. 

Przy wykonywaniu robót na wysokości pracownicy powinni być zabezpieczeni pasami ochronnymi z linką umocowaną do 
stałych elementów konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowań. Na dachach krytych elementami, kt
wytrzymałość nie zapewnia bezpiecznego przebywania na nich pracowników, należy układać przenośne mostki 
zabezpieczające. Materiały składowane na dachu należy zabezpieczyć przed spadnięciem. 

Na budowie powinny być urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników.
Jeżeli roboty są wykonywane w odległości większej niż 500 m ad punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy powinna 
znajdować się przenośna apteczka. Jeżeli w razie wypadku publiczne środki transportowe służby zdrowia nią mogą zapewnić 
szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy powinno dostarczyć dostępne mu środki lokomocji. Na budowie 
powinien być wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierający adresy i numery telefonów najbliższego punktu 
lekarskiego, najbliższej straży pożarnej, policji. 

Wykonawca powinien przedstawić plan bezpieczeństwa do akceptacji przez Inżyniera. 
Plan ten powinien zostać sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 

stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy,  
stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej, 
plan działania w przypadku nagłych wypadków, 
plan działania w związku z organizacja ruchu, 

działania podjęte w celu przestrzegania przepisów BHP, 
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Przez pojęcie "praca na wysokości" na budowie rozumiemy roboty wykonywane na rusztowaniach , pomostach , podestach, 
budowlanych, drabinach i innych podwyższeniach na wysokości powyżej 1,0 m od terenu zewnętrznego lub 

Na powierzchniach wzniesionych na wysokość powyżej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi, na których w związku z 
wykonywaną pracą mogą przebywać pracownicy, lub służących jako przejścia, powinny być zainstalowane balustrady 
składające się z poręczy ochronnych umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1 m i krawężników o wysokości co najmniej 

i krawężnikiem powinna być umieszczona w połowie wysokości poprzeczka lub przestrzeń ta 

Jeżeli ze względu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokości zastosowanie balustrad, o których mowa wyżej, jest 
niemożliwe, należy stosować inne skuteczne środki ochrony pracowników przed upadkiem z wysokości, odpowiednie do 

cownika do wychylania się poza 

posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla zatrudnionych oraz składowania narzędzi i niezbędnej 

b bezpieczny utwardzić zapobiegając osunięciu się 

Każda konstrukcja rusztowania winna być codziennie sprawdzana pod względem jej stanu bezpieczeństwa, a w szczególności 
na obawa o przesuniecie konstrukcji rusztowania. 

Przejścia obok rusztowań, wejścia do budynku powinny być zabezpieczone daszkami ochronnymi, które winny znajdować się 
ania . Na rusztowaniu powinna być 

wywieszona tablica informująca o dopuszczalnej wielkości obciążenie pomostów. Wspinanie się po stojakach, podłużnicach, 

Przy wykonywaniu robót na wysokości pracownicy powinni być zabezpieczeni pasami ochronnymi z linką umocowaną do 
stałych elementów konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowań. Na dachach krytych elementami, których 
wytrzymałość nie zapewnia bezpiecznego przebywania na nich pracowników, należy układać przenośne mostki 

rwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników. 
Jeżeli roboty są wykonywane w odległości większej niż 500 m ad punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy powinna 

ki transportowe służby zdrowia nią mogą zapewnić 
szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy powinno dostarczyć dostępne mu środki lokomocji. Na budowie 

bliższego punktu 

ry z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 
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- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porządku,
- działania w zakresie magazynowania materiałów, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami atmosferycznymi,
- inne działania gwarantujące bezpieczeństwo robót.

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

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
 
1.6.14 Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajęciu pasa drogowego.

Jeżeli dla wykonania robót objętych umową występuje konieczn
Kontraktowej zobowiązany jest do zorganizowania ruchu zastępczego (objazdu) oraz oznakowania Robót.
Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót z właścici
oraz do wykonania organizacji ruchu zastępczego według uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu Robót 
oraz oznakowania objazdów i zaleconego, związanego ze zmiana organizacji ruchu, oznakowania dróg).
Wykonawca wniesie wszystkie opłaty za zajecie pasa drogowego (drogi +chodniki + pobocza dróg) oraz za umieszczenie 
urządzeń w pasie drogowym. Wszelkie formalności związane z zajęciem pasa drogowego i organizacja ruchu Wykonawca 
zobowiązany jest wykonać własny staraniem, a 
umownej. 
 
1.6.15 Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które 
są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót.
 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 
nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
 
1.7 Grupy klasy i kategorie robót.

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót dotyczą stosowania Wspólnego Słownika Zamówień przez zamawiających w Unii 
Europejskiej. Wspólny Słownik Zamówień jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych stworzonym na 
potrzeby zamówień publicznych. Wspólny Słownik Zamó
Słownik główny obejmuje nazwy dostaw, robót budowlanych lub usług, którym przypisane zostały 9
dwie cyfry określają działy, pierwsze trzy cyfry określają grupy, pier
kategorie. Ostatnia dziewiąta cyfra ma charakter kontrolny i służy do zweryfikowania prawidłowości poprzednich cyfr.
 
1.7.1 Grupy robót. 

- 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach.
 
1.7.2 Klasy robót. 

- 45320000-6 Roboty izolacyjne. 
- 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno 

 
1.7.3 Kategorie robót. 

- 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
- 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
- 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Wszystkie materiały, urządzenia lub inne wyroby użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać wymagania 
odpowiednich norm i posiadać aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje 
zgodności wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentów.
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zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porządku, 
działania w zakresie magazynowania materiałów, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami atmosferycznymi,

działania gwarantujące bezpieczeństwo robót. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

y za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajęciu pasa drogowego. 

Jeżeli dla wykonania robót objętych umową występuje konieczność zajęcia pasa drogowego to Wykonawca w ramach Ceny 
Kontraktowej zobowiązany jest do zorganizowania ruchu zastępczego (objazdu) oraz oznakowania Robót.
Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót z właścici
oraz do wykonania organizacji ruchu zastępczego według uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu Robót 
oraz oznakowania objazdów i zaleconego, związanego ze zmiana organizacji ruchu, oznakowania dróg).

wszystkie opłaty za zajecie pasa drogowego (drogi +chodniki + pobocza dróg) oraz za umieszczenie 
urządzeń w pasie drogowym. Wszelkie formalności związane z zajęciem pasa drogowego i organizacja ruchu Wykonawca 
zobowiązany jest wykonać własny staraniem, a koszty za wykonanie wszystkich czynności uwzględnione zostaną w cenie 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które 
k sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
wnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 

nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Grupy klasy i kategorie robót. 

tegorii robót dotyczą stosowania Wspólnego Słownika Zamówień przez zamawiających w Unii 
Europejskiej. Wspólny Słownik Zamówień jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych stworzonym na 
potrzeby zamówień publicznych. Wspólny Słownik Zamówień składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. 
Słownik główny obejmuje nazwy dostaw, robót budowlanych lub usług, którym przypisane zostały 9
dwie cyfry określają działy, pierwsze trzy cyfry określają grupy, pierwsze cztery cyfry określają klasy, pierwsze pięć cyfr określa 
kategorie. Ostatnia dziewiąta cyfra ma charakter kontrolny i służy do zweryfikowania prawidłowości poprzednich cyfr.

instalacyjne w budynkach. 

 
9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne. 

6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 
nstalowanie centralnego ogrzewania. 
oboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Wszystkie materiały, urządzenia lub inne wyroby użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać wymagania 
posiadać aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje 

zgodności wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentów. 
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działania w zakresie magazynowania materiałów, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami atmosferycznymi, 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

y za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 

ość zajęcia pasa drogowego to Wykonawca w ramach Ceny 
Kontraktowej zobowiązany jest do zorganizowania ruchu zastępczego (objazdu) oraz oznakowania Robót. 
Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót z właścicielem drogi, policją 
oraz do wykonania organizacji ruchu zastępczego według uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu Robót 
oraz oznakowania objazdów i zaleconego, związanego ze zmiana organizacji ruchu, oznakowania dróg). 

wszystkie opłaty za zajecie pasa drogowego (drogi +chodniki + pobocza dróg) oraz za umieszczenie 
urządzeń w pasie drogowym. Wszelkie formalności związane z zajęciem pasa drogowego i organizacja ruchu Wykonawca 

koszty za wykonanie wszystkich czynności uwzględnione zostaną w cenie 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które 
k sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
wnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 

tegorii robót dotyczą stosowania Wspólnego Słownika Zamówień przez zamawiających w Unii 
Europejskiej. Wspólny Słownik Zamówień jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych stworzonym na 

wień składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. 
Słownik główny obejmuje nazwy dostaw, robót budowlanych lub usług, którym przypisane zostały 9-cyfrowe kody. Pierwsze 

wsze cztery cyfry określają klasy, pierwsze pięć cyfr określa 
kategorie. Ostatnia dziewiąta cyfra ma charakter kontrolny i służy do zweryfikowania prawidłowości poprzednich cyfr. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

Wszystkie materiały, urządzenia lub inne wyroby użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać wymagania 
posiadać aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje 
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Wyroby instalowane w obiekcie powinny odpowiadać wymaganiom jakościowym w zakresie bezpie
oraz powinny posiadać deklaracje zgodności lub oznakowanie CE zgodnie z Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie 
oceny zgodności (Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi zmianami). 
 
Wyroby nie podlegające obowiązkowi 
wymagania bezpieczeństwa pracy oraz być właściwe z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.
 
Wyroby, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy należy stosować zgodnie z Apro
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. z 2004 r. Nr 249 poz. 2497).
 
Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy Prawo 
Budowlane oraz być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu z
2041). 
 
Materiały budowlane muszą być oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie i muszą posiadać informację od producenta zawierającą:

a. określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany;
b. identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek i klasę według 

Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;
c. numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą potwierdzono zgodność wyrobu 

budowlanego; 
d. numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności;
e. inne dane, jeżeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;
f. nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu 

budowlanego. 
 
Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty świadczące, że wbudowane 
materiały są dopuszczone do stosowania w
 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i 
określenia właściwości i wymogów technicznych zało
 
W odniesieniu do wszystkich materiałów palnych należy stosować materiały nie wydzielające toksycznych produktów spalania.
 
Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych produ

- spełniania tych samych właściwości technicznych,
- przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszcze

akceptacji projektanta). 
 
UWAGA: 
W wypadku braku ustalenia koloru materiałów w dokumentac
kolorystykę w trakcie wykonywania robót z Inspektorem Nadzoru.
 
2.2 Materiały potrzebne do realizacji zamówienia.

Do wykonania robót  należy użyć następujących materiałów:
 
Materiały wykonawcy: 

• czyszczak kanalizacyjny z PCW o śr.110 mm
• dwuzłączki z polipropylenu śr 32mm
• głowice termostatyczne do zaworów grzejnikowych
• grzejniki  higieniczne H 30-600-1200 z kompletem zawieszeń
• grzejniki łazienkowe drabinkowe lakierowane 400x714mm
• klej do otulin 
• klipsy montażowe do otulin 
• korki PCV  kanalizacyjne śr.50 mm
• korki PCV  kanalizacyjne śr110 mm
• korki z polipropylenu 20 mm 
• kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm
• kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 40 mm
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Wyroby instalowane w obiekcie powinny odpowiadać wymaganiom jakościowym w zakresie bezpie
oraz powinny posiadać deklaracje zgodności lub oznakowanie CE zgodnie z Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie 
oceny zgodności (Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi zmianami).  

 zgłaszania do certyfikacji powinny mieć udokumentowaną dobrą jakość i spełniać 
wymagania bezpieczeństwa pracy oraz być właściwe z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. 

Wyroby, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy należy stosować zgodnie z Aprobatą Techniczną Producenta wyrobu. 
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. z 2004 r. Nr 249 poz. 2497). 

wane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy Prawo 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 

być oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie i muszą posiadać informację od producenta zawierającą: 

ślenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany;
identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek i klasę według 
Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej; 

ikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą potwierdzono zgodność wyrobu 

numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności; 
inne dane, jeżeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej; 

ertyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu 

Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty świadczące, że wbudowane 
materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i 
określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań.

W odniesieniu do wszystkich materiałów palnych należy stosować materiały nie wydzielające toksycznych produktów spalania.

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

W wypadku braku ustalenia koloru materiałów w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej należy ustalić 
kolorystykę w trakcie wykonywania robót z Inspektorem Nadzoru. 

Materiały potrzebne do realizacji zamówienia. 

Do wykonania robót  należy użyć następujących materiałów: 

czyszczak kanalizacyjny z PCW o śr.110 mm 
dwuzłączki z polipropylenu śr 32mm 
głowice termostatyczne do zaworów grzejnikowych 

1200 z kompletem zawieszeń 
grzejniki łazienkowe drabinkowe lakierowane 400x714mm 

korki PCV  kanalizacyjne śr.50 mm 
korki PCV  kanalizacyjne śr110 mm 

kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm 
kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 40 mm 
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Wyroby instalowane w obiekcie powinny odpowiadać wymaganiom jakościowym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz powinny posiadać deklaracje zgodności lub oznakowanie CE zgodnie z Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie 

zgłaszania do certyfikacji powinny mieć udokumentowaną dobrą jakość i spełniać 
 

batą Techniczną Producenta wyrobu. 
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek 

wane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy Prawo 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

nakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 

być oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego 

ślenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany; 
identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek i klasę według 

ikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą potwierdzono zgodność wyrobu 

ertyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu 

Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty świadczące, że wbudowane 
budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane. 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i 
cznej dla projektowanych rozwiązań. 

W odniesieniu do wszystkich materiałów palnych należy stosować materiały nie wydzielające toksycznych produktów spalania. 

centów pod warunkiem: 

nia do stosowania, uzyskanie 

ji projektowej lub specyfikacji technicznej należy ustalić 
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• kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm
• kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm
• kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. 20/15 mm
• kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. 25/20mm
• kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. 32/25mm
• kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm
• kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm
• kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 25 mm
• kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 32 mm
• kształtki z polipropylenu(gwintowane)śr.20 mm
• łączniki redukcyjne do wodomierzy o śr. nominalnej 15 mm
• łączniki redukcyjne do wodomierzy o śr. nominalnej 20 mm
• łączniki redukcyjne do wodomierzy o śr. nominalnej 25 mm
• łączniki z żeliwa ciągliwego czarne śr.15 mm
• otuliny ze spienionego polietylenuśr.20mm  gr. 9 mm
• otuliny ze spienionego polietylenuśr.25mm  gr. 9 mm
• otuliny ze spienionego polietylenuśr.32mm  gr. 9 mm
• rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 110mm
• rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 40 mm
• rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm
• rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 75 mm
• rury PVC przepustowe o śr. 110 mm
• rury PVC przepustowe o śr. 75 mm
• rury stalowe ze szwem instalacyjne, czarne, z końcówkami gładkimiśr. 20mm
• rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr.nominalnej 15 mm
• rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr.nominalnej 20 mm
• rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr.nominalnej 25 mm
• rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr.nominalnej 32 mm
• rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane czarne śr.15 mm
• rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm
• rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 25 mm
• rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 32 mm
• rury z polipropylenu STABI o śr. zewnętrznej 20 mm
• rury z polipropylenu STABI o śr. zewnętrznej 25 mm
• rury z polipropylenu śr.20 mm 
• syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego podwójne o śr. 50 mm
• syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego pojedyncze o śr. 50 mm
• tarczki ochronne 
• taśma do otulin 50 mm 
• trójniki kanalizacyjne z PCW śr. 110/110m
• trójniki kanalizacyjne z PCW śr. 110/50mm
• trójniki kanalizacyjne z PCW śr. 110/75mm
• trójniki z polipropylenu śr 32/20mm
• trójniki z polipropylenu śr 32/25mm
• trójniki z polipropylenu śr 32/32mm
• tuleje dla rur śr. 25 mm 
• uchwyty do grzejników 
• uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nominalnej 15 mm
• uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nominalnej 20 mm
• uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nominalnej 25 mm
• uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nominalnej 32 mm
• uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 110 mm
• uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 40 mm
• uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 50 mm
• uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 75 mm
• uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm
• uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm
• uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej
• uszczelki gumowe pierścieniowe, do rur z PCW śr. 110 mm
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kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm 
kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm 

kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. 20/15 mm 
kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. 25/20mm 
kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. 32/25mm 
kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm 
kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm 
kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 25 mm 
kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 32 mm 
kształtki z polipropylenu(gwintowane)śr.20 mm 
łączniki redukcyjne do wodomierzy o śr. nominalnej 15 mm 

zniki redukcyjne do wodomierzy o śr. nominalnej 20 mm 
łączniki redukcyjne do wodomierzy o śr. nominalnej 25 mm 
łączniki z żeliwa ciągliwego czarne śr.15 mm 
otuliny ze spienionego polietylenuśr.20mm  gr. 9 mm 
otuliny ze spienionego polietylenuśr.25mm  gr. 9 mm 
otuliny ze spienionego polietylenuśr.32mm  gr. 9 mm 
rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 110mm 
rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 40 mm 
rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm 

izacyjne kielichowe o śr. 75 mm 
rury PVC przepustowe o śr. 110 mm 
rury PVC przepustowe o śr. 75 mm 
rury stalowe ze szwem instalacyjne, czarne, z końcówkami gładkimiśr. 20mm 
rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr.nominalnej 15 mm 

przewodowe czarne o śr.nominalnej 20 mm 
rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr.nominalnej 25 mm 
rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr.nominalnej 32 mm 
rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane czarne śr.15 mm 

ętrznej 20 mm 
rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 25 mm 
rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 32 mm 
rury z polipropylenu STABI o śr. zewnętrznej 20 mm 
rury z polipropylenu STABI o śr. zewnętrznej 25 mm 

e z tworzywa sztucznego podwójne o śr. 50 mm 
syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego pojedyncze o śr. 50 mm 

trójniki kanalizacyjne z PCW śr. 110/110m 
trójniki kanalizacyjne z PCW śr. 110/50mm 
trójniki kanalizacyjne z PCW śr. 110/75mm 
trójniki z polipropylenu śr 32/20mm 
trójniki z polipropylenu śr 32/25mm 
trójniki z polipropylenu śr 32/32mm 

uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nominalnej 15 mm 
ty do rurociągów stalowych o śr.nominalnej 20 mm 

uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nominalnej 25 mm 
uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nominalnej 32 mm 
uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 110 mm 
uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 40 mm 

gów z PVC o śr. 50 mm 
uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 75 mm 
uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm 
uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm 
uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm 
uszczelki gumowe pierścieniowe, do rur z PCW śr. 110 mm 
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• wodomierze skrzydełkowe o śr. nominalnej 15 mm do c.w.
• wodomierze skrzydełkowe o śr. nominalnej 15 mm do z.w.
• wodomierze skrzydełkowe o śr. nominalnej 20 mm do c.w.
• wodomierze skrzydełkowe o śr. nominalnej 20 mm do z.w.
• wodomierze skrzydełkowe o śr. nominalnej 25 mm do z.w.
• wpusty ściekowepodłogowe łazienkowe, ruszt 100x100mm
• wpusty ściekowepodłogowe z koszem osadczymo śr. 50 mm
• wsporniki do grzejników 
• zawory czerpalne ze złączką do węża o śr.  15 mm
• zawory czerpalne ze złączką do węża o śr.  20 mm
• zawory do baterii kątowe z filtrem
• zawory grzejnikowe termostatyczne o śr. nominalnej 15 mm
• zawory grzejnikowe termostatyczne o śr. nominalnej 20 mm
• zawory kulowe o śr. nominalnej 15 mm
• zawory kulowe o śr. nominalnej 20 mm
• zawory kulowe o śr. nominalnej 25 mm
• zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm
• zawory przelotowe kulowe o śr. nominalnej 15 mm
• zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm
• zawory spustowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm
• zawory wodne czerpalne mosiężne chromowane ze złączką do węża kątowe do płuczki o śr. nominalnej 15 mm
• zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm
• zawór napowietrzajacyz PVC kanalizacyjny o śr. 1
• złącza elastyczne metalowe o śr. zewnętrznej 20 mm
• złączki dwukielichowe z PCW śr. 110mm
• złączki mosiężne do grzejników o śr. 15 mm
• złączki mosiężne do grzejników o śr. 20 mm
• złączki nakrętne równoprzelotowe z żeliwa ciągliw
• złączki z polipropylenu śr 32mm
• materiały pomocnicze 

 
Materiały inwestora: 

• Bateria natryskowa ścienna, jednouchwytowa z głowicą ceramiczną sterującą umożliwiającą ustawienie max. 
temperatury i strumienia wody (przeznaczona dla osób niepełnosprawnych) z
15 mm 

• Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojąca mosiężna jednouchwytowa śr.15 mm
• Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa z głowicą ceramiczną sterującą umożliwiającą ustawienie max. 

temperatury i strumienia wody 
• Bateria umywalkowa stojąca, jednouchwytowa z przedłużonym uchwytem i głowicą ceramiczną sterującą umożliwiającą 

ustawienie max. temperatury i strumienia wody (przeznaczona dla osób niepełnosprawnych)
• Bateria zlewozmywakowa ścienna mosiężna standardowa śr.15
• Brodziki natryskowe bezprogowe najazdowe dla niepełnosprawnych  900x900mm o powierzchni antypoślizgowej
• Element montażowy do umywalki do ścianek lekkich
• Pisuary porcelanowe 
• Regał magazynowy 940x300m h=2000mm
• Regał magazynowy 940x600m h=2000mm
• Regał na termoporty wykonany ze stali nierdzewnej o wym. 1400x600mm h=1800mm.Pierwsza półka na wysokości 110 

cm od posadzki 
• Sedesy typu kompakt 
• Spusty do brodzików natryskowych
• Stół ze stali nierdzewnej przyścienny z drzwiami skrzydłowym, wym. 1000x600mm h
• Stół ze stali nierdzewnej ze zlewem jednokomorowym z lewej strony i otworem na odpadki, wym. 1000x600mm 

h=850mm 
• Stół ze stali nierdzewnej ze zlewem jednokomorowym z prawej strony, pod zlewem drzwi skrzydłowe, wym. 

1000x600mm h=850mm 
• Syfony pisuarowe z tworzywa sztucznego
• Syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem
• Szafa przelotowa ze stali nierdzewnej o wym. 1000x500x2000 mm, drzwi otwierane, dwuskrzydłowe, 3 półki na 

naczynia, regulacja odległości półek, regulacja nóg: ÷20 mm
• Szafka pod zlewozmywak 
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wodomierze skrzydełkowe o śr. nominalnej 15 mm do c.w. 
wodomierze skrzydełkowe o śr. nominalnej 15 mm do z.w. 
wodomierze skrzydełkowe o śr. nominalnej 20 mm do c.w. 

. nominalnej 20 mm do z.w. 
wodomierze skrzydełkowe o śr. nominalnej 25 mm do z.w. 
wpusty ściekowepodłogowe łazienkowe, ruszt 100x100mm- odpływo śr. 50 mm 
wpusty ściekowepodłogowe z koszem osadczymo śr. 50 mm 

zką do węża o śr.  15 mm 
zawory czerpalne ze złączką do węża o śr.  20 mm 
zawory do baterii kątowe z filtrem 
zawory grzejnikowe termostatyczne o śr. nominalnej 15 mm 
zawory grzejnikowe termostatyczne o śr. nominalnej 20 mm 
zawory kulowe o śr. nominalnej 15 mm 
zawory kulowe o śr. nominalnej 20 mm 
zawory kulowe o śr. nominalnej 25 mm 
zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm 
zawory przelotowe kulowe o śr. nominalnej 15 mm 
zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm 

spustowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm 
zawory wodne czerpalne mosiężne chromowane ze złączką do węża kątowe do płuczki o śr. nominalnej 15 mm
zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm 
zawór napowietrzajacyz PVC kanalizacyjny o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 
złącza elastyczne metalowe o śr. zewnętrznej 20 mm 
złączki dwukielichowe z PCW śr. 110mm 
złączki mosiężne do grzejników o śr. 15 mm 
złączki mosiężne do grzejników o śr. 20 mm 
złączki nakrętne równoprzelotowe z żeliwa ciągliwego czarne śr.15 mm 
złączki z polipropylenu śr 32mm 

Bateria natryskowa ścienna, jednouchwytowa z głowicą ceramiczną sterującą umożliwiającą ustawienie max. 
temperatury i strumienia wody (przeznaczona dla osób niepełnosprawnych) z natryskiem przesuwnym o śr.nominalnej 

Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojąca mosiężna jednouchwytowa śr.15 mm 
Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa z głowicą ceramiczną sterującą umożliwiającą ustawienie max. 

ateria umywalkowa stojąca, jednouchwytowa z przedłużonym uchwytem i głowicą ceramiczną sterującą umożliwiającą 
ustawienie max. temperatury i strumienia wody (przeznaczona dla osób niepełnosprawnych)
Bateria zlewozmywakowa ścienna mosiężna standardowa śr.15 mm 
Brodziki natryskowe bezprogowe najazdowe dla niepełnosprawnych  900x900mm o powierzchni antypoślizgowej
Element montażowy do umywalki do ścianek lekkich 

Regał magazynowy 940x300m h=2000mm 
Regał magazynowy 940x600m h=2000mm 
Regał na termoporty wykonany ze stali nierdzewnej o wym. 1400x600mm h=1800mm.Pierwsza półka na wysokości 110 

Spusty do brodzików natryskowych 
Stół ze stali nierdzewnej przyścienny z drzwiami skrzydłowym, wym. 1000x600mm h=850mm
Stół ze stali nierdzewnej ze zlewem jednokomorowym z lewej strony i otworem na odpadki, wym. 1000x600mm 

Stół ze stali nierdzewnej ze zlewem jednokomorowym z prawej strony, pod zlewem drzwi skrzydłowe, wym. 

z tworzywa sztucznego 
Syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem 
Szafa przelotowa ze stali nierdzewnej o wym. 1000x500x2000 mm, drzwi otwierane, dwuskrzydłowe, 3 półki na 
naczynia, regulacja odległości półek, regulacja nóg: ÷20 mm 
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zawory wodne czerpalne mosiężne chromowane ze złączką do węża kątowe do płuczki o śr. nominalnej 15 mm 

Bateria natryskowa ścienna, jednouchwytowa z głowicą ceramiczną sterującą umożliwiającą ustawienie max. 
natryskiem przesuwnym o śr.nominalnej 

Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa z głowicą ceramiczną sterującą umożliwiającą ustawienie max. 

ateria umywalkowa stojąca, jednouchwytowa z przedłużonym uchwytem i głowicą ceramiczną sterującą umożliwiającą 
ustawienie max. temperatury i strumienia wody (przeznaczona dla osób niepełnosprawnych) 

Brodziki natryskowe bezprogowe najazdowe dla niepełnosprawnych  900x900mm o powierzchni antypoślizgowej 

Regał na termoporty wykonany ze stali nierdzewnej o wym. 1400x600mm h=1800mm.Pierwsza półka na wysokości 110 

=850mm 
Stół ze stali nierdzewnej ze zlewem jednokomorowym z lewej strony i otworem na odpadki, wym. 1000x600mm 

Stół ze stali nierdzewnej ze zlewem jednokomorowym z prawej strony, pod zlewem drzwi skrzydłowe, wym. 

Szafa przelotowa ze stali nierdzewnej o wym. 1000x500x2000 mm, drzwi otwierane, dwuskrzydłowe, 3 półki na 
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• Szafka porządkowa ze stali nierdzewnej pojedyncza z umywalką i drzwiami na zawiasach, umywalka zabudowana 
(komora o wymiarach 330x300mm h=150mm), wym. 500x500mm h=1800mm

• Szafka ubraniowa dwudrzwiowa wyposażona w przegrodę oddzielającą odzież brudną 
h 1800mm 

• Szafka ubraniowa jednodrzwiowa wyposażona w przegrodę oddzielającą odzież brudną od czystej. Wymiary 
400x490mm h 1800mm 

• umywalki dla niepełnosprawnych pojedyncze porcelanowe
• Umywalki porcelanowe 
• Umywalki porcelanowe narożne 
• Urządzenia sanitarne porcelanowe
• Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 
• Wózek 3 półkowy ze stali nierdzewnej 900x600mm h=975mm, obciążenie na półkę do 70kg
• Wsporniki do umywalek 
• Wyposażenie sanitariatów - podajnik d

kosze, szczotki do wc -itp- 
• Wyposażenie toalety dla niepełnosprawnych 

22 wykonane ze stali nierdzewnej
• Wyposażenie toalety dla niepełnosprawnych 

nierdzewnej 
• Wyposażenie toalety dla niepełnosprawnych 

z rur ze stali nierdzewnej 
• Wyposażenie toalety dla niepełnosprawnych 

ze stali nierdzewnej 
• Wyposażenie toalety dla niepełnosprawnych 

nierdzewnej, zaopatrzona w oprawkę do papieru toaletowego
• Wyposażenie toalety dla niepełnosprawnych 

stali nierdzewnej 
• Zawory spłukujące do pisuarów uruchamiane przyciskiem
• Zlew porządkowy stojący ze stali nierdzewnej 500x500mm; h=700mm
• Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej dwukomorowe
• Złączki spłukujące do pisuarów 

 
2.3 Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych.

Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projekto
- są właściwie oznakowane i opakowane,
- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechne

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

 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montażowych 
 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
 
2.4 Warunki przechowywania materiałów do montażu.

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
wymaganiami odpowiednich norm. 
 
Kable i przewody należy przechowywać na bębnach lub w krążkach, końce prz
stawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój). 
Dopuszcza się składowanie krótkich odcinków w kręgach. Bębny powinny być ustawione na kraw
ułożone poziomo. 
 
Centrale należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, o temperaturze od +5°C do +40°C przy wilgotności 
względnej od 40 % do 70 %, wolnych od oparów i gazów żrących.
 
Pozostałe materiały należy przechowywać w o
należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, mro
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ul. Wojciechowskiego 36 m 23B 

Szafka porządkowa ze stali nierdzewnej pojedyncza z umywalką i drzwiami na zawiasach, umywalka zabudowana 
(komora o wymiarach 330x300mm h=150mm), wym. 500x500mm h=1800mm 
Szafka ubraniowa dwudrzwiowa wyposażona w przegrodę oddzielającą odzież brudną od czystej. Wymiary 800x490mm 

Szafka ubraniowa jednodrzwiowa wyposażona w przegrodę oddzielającą odzież brudną od czystej. Wymiary 

umywalki dla niepełnosprawnych pojedyncze porcelanowe 

 
Urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt 
Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" - dla niepełnosprawnych 
Wózek 3 półkowy ze stali nierdzewnej 900x600mm h=975mm, obciążenie na półkę do 70kg

podajnik do ręcznikow papierowych, dozowniki na mydło, uchwyty na papier toaletowy, 

Wyposażenie toalety dla niepełnosprawnych - Lustro uchylne o wym. 600x450x5mm zakres regulacji kąta nachylenia 0
22 wykonane ze stali nierdzewnej 

nie toalety dla niepełnosprawnych - Poręcz kątowa lewa o wym. 306x610mm wykonana z rur ze stali 

Wyposażenie toalety dla niepełnosprawnych - Poręcz prysznicowa jednoramienna lewa o wym. 600x1100mm wykonana 

toalety dla niepełnosprawnych - Poręcz umywalkowa ścienna łukowa uchylna dł. 600mm wykonana z rur 

Wyposażenie toalety dla niepełnosprawnych - Poręcz wc ścienna łukowa uchylna dł. 850mm wykonana  z rur ze stali 
w oprawkę do papieru toaletowego 

Wyposażenie toalety dla niepełnosprawnych - Siedzisko prysznicowe uchylne o głębokości minimum 45cm, elementy ze 

Zawory spłukujące do pisuarów uruchamiane przyciskiem 
Zlew porządkowy stojący ze stali nierdzewnej 500x500mm; h=700mm 
Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej dwukomorowe 

 

Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych. 

by do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
są właściwie oznakowane i opakowane, 

gane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również karty kata
firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montażowych - wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia.

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

runki przechowywania materiałów do montażu. 

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 

Kable i przewody należy przechowywać na bębnach lub w krążkach, końce przewodów producent zabezpiecza przed przedo
stawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój). 
Dopuszcza się składowanie krótkich odcinków w kręgach. Bębny powinny być ustawione na krawędziach tarczy a kręgi 

Centrale należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, o temperaturze od +5°C do +40°C przy wilgotności 
względnej od 40 % do 70 %, wolnych od oparów i gazów żrących. 

Pozostałe materiały należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach folio
należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem. 
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Szafka porządkowa ze stali nierdzewnej pojedyncza z umywalką i drzwiami na zawiasach, umywalka zabudowana 

od czystej. Wymiary 800x490mm 

Szafka ubraniowa jednodrzwiowa wyposażona w przegrodę oddzielającą odzież brudną od czystej. Wymiary 

Wózek 3 półkowy ze stali nierdzewnej 900x600mm h=975mm, obciążenie na półkę do 70kg 

o ręcznikow papierowych, dozowniki na mydło, uchwyty na papier toaletowy, 

Lustro uchylne o wym. 600x450x5mm zakres regulacji kąta nachylenia 0-

Poręcz kątowa lewa o wym. 306x610mm wykonana z rur ze stali 

Poręcz prysznicowa jednoramienna lewa o wym. 600x1100mm wykonana 

Poręcz umywalkowa ścienna łukowa uchylna dł. 600mm wykonana z rur 

Poręcz wc ścienna łukowa uchylna dł. 850mm wykonana  z rur ze stali 

Siedzisko prysznicowe uchylne o głębokości minimum 45cm, elementy ze 

 
wej i specyfikacji technicznej, 

go lub jednostkowego 
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów lub 

znanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 

ewodów producent zabezpiecza przed przedo-
stawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój). 

ędziach tarczy a kręgi 

Centrale należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, o temperaturze od +5°C do +40°C przy wilgotności 

ryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie 
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W czasie przechowywania urządzenia nie powinny być narażone na bezpośrednie promieniowanie słone
ogrzewających. 
 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i zabezpieczone przed 
zawilgoceniem. 
 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, progra
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 
do pracy. Będzie spełniał normy ochrony śr

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
Do wykonania robót niezbędny będzie następujący sprzęt:.

- Samochód skrzyniowy do 5,0 t. 
- Samochód samowyładowczy 5 t
- Samochód dostawczy do 0,9 t. 
- Spawarka. 
- Zestaw tlenowo – acetylenowy. 
- Pompy ciśnieniowe nurnikowe do prób ciśnieniowych.
- Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry).
- Przenośne drabiny składane, podest
- Elektronarzędzia. 

 
Sprzęt użyty w trakcie realizacji robót objętych specyfikacją powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie, 
powinien być sprawny, spełniać wymagania bhp oraz posiadać instrukcję obsługi. Oso
odpowiednio przeszkolone. Sprzęt powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie.
 

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Materiały powinny być przewożone środkami transportu kołowego 
dostawczym w sposób zapewniający uniknięcia uszkodzeń.
 
Środki transportu powinny być zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną nieko
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
 

5 WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją pr
robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
 
Roboty należy wykonać zgodnie ze specyfikacja techniczną, przedmiarem robót i projektem technicznym w oparciu o 
obowiązujące przepisy oraz normy wykonania i odbioru robót, między innymi:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony 
2016) , Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881) or
16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2004 Nr 93 poz. 888).

- Polskie normy, normy branżowe oraz inne przepisy dotyczące prowadzonych robót.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano

(Arkady, Warszawa 1990). 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano

Warszawa 1990). 
- Instrukcje montażu. 
- Instrukcje producentów materiałów i urządzeń.
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W czasie przechowywania urządzenia nie powinny być narażone na bezpośrednie promieniowanie słone

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

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, progra
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 
do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 

Do wykonania robót niezbędny będzie następujący sprzęt:. 
 

amowyładowczy 5 t 
 

 
Pompy ciśnieniowe nurnikowe do prób ciśnieniowych. 
Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry). 
Przenośne drabiny składane, podesty montażowe, przesuwne rusztowania. 

Sprzęt użyty w trakcie realizacji robót objętych specyfikacją powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie, 
powinien być sprawny, spełniać wymagania bhp oraz posiadać instrukcję obsługi. Osoby obsługujące sprzęt powinny być 
odpowiednio przeszkolone. Sprzęt powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Materiały powinny być przewożone środkami transportu kołowego – samochodem skrzyniowym, wywrotką i samochodem 
dostawczym w sposób zapewniający uniknięcia uszkodzeń. 

Środki transportu powinny być zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną nieko
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektu organizacji 
robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Roboty należy wykonać zgodnie ze specyfikacja techniczną, przedmiarem robót i projektem technicznym w oparciu o 
y wykonania i odbioru robót, między innymi: 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony – Dz. U. z dnia 21 listopada 2003 r. nr 207, poz. 
2016) , Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881) or
16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2004 Nr 93 poz. 888). 
Polskie normy, normy branżowe oraz inne przepisy dotyczące prowadzonych robót. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. Budownictwo ogólne, część I, II, III i IV 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom V. Instalacje elektryczne (Arkady, 

Instrukcje producentów materiałów i urządzeń. 
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W czasie przechowywania urządzenia nie powinny być narażone na bezpośrednie promieniowanie słoneczne lub elementów 

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

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, programie zapewnienia  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 

Sprzęt użyty w trakcie realizacji robót objętych specyfikacją powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie, 
by obsługujące sprzęt powinny być 

odpowiednio przeszkolone. Sprzęt powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie. 

iowym, wywrotką i samochodem 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
ojektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektu organizacji 

Roboty należy wykonać zgodnie ze specyfikacja techniczną, przedmiarem robót i projektem technicznym w oparciu o 

Dz. U. z dnia 21 listopada 2003 r. nr 207, poz. 
2016) , Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881) oraz ustawa z dnia 

downictwo ogólne, część I, II, III i IV 

montażowych. Tom V. Instalacje elektryczne (Arkady, 
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Wykonawca powinien mieć odpowiednie branżowe przygotowanie do wykonywania instalacji, umiejętność czytania 
dokumentacji technicznej, posiadać odpowiedni zestaw elektronarzędzi i narzędzi specjalistycznych, przyrządy pomiarowe itp.
 
Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a także 
trwałości eksploatacyjnej. 
 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną (jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor nadzoru) poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
 
Decyzja Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji tec
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, pod groźba wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzyman
Wykonawca. 
 
Poza warunkami określonymi w założeniach roboty powinny być wykonane zgodnie z warunkami wynikającymi z 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
 
Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z instrukcjami montażu materiałów i urządzeń opracowanymi przez producentów i 
zgodnie z nimi przeprowadzić ich montaż i instalację.
 
5.1 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji 

5.1.1 45320000-6 Roboty izolacyjne.

5.1.1.1.1 Roboty izolacyjne . 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu urządzenia lub odcinka rurociągów, przeprowadzeniu próby 
szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczon
przeprowadzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru.
 
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. W przypadku 
wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać 
odpowiednich styków elementów warstwy dolnej.
Wszystkie prace izolacyjne jak np. przycinanie mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi.
Grubość wykonywanej izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej w dokumentacji technicznej więcej niż 
mm przy grubości izolacji do 10 mm więcej niż o 
Izolacja powinna być wykonywana zgodnie z PN
armatury i urządzeń. Wymagania i badania”.  
Przewody i urządzenia powinny być izolowane cieplnie w zakresie określonym w projekcie technicznym tej instalacji.
Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności, wykonaniu 
wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do izolowania oraz po potwierdzeniu 
prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru.
Materiał z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj płaszcza osłaniającego, powinny być zgodne z 
projektem technicznym. 
Materiały izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny być w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone,a 
sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji 
na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub 
uszkodzoną powłoką antykorozyjną. 
Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenienie się ognia.
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ul. Wojciechowskiego 36 m 23B 

ykonawca powinien mieć odpowiednie branżowe przygotowanie do wykonywania instalacji, umiejętność czytania 
dokumentacji technicznej, posiadać odpowiedni zestaw elektronarzędzi i narzędzi specjalistycznych, przyrządy pomiarowe itp.

twa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a także 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną (jeśli 
r nadzoru) poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzja Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, pod groźba wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi 

Poza warunkami określonymi w założeniach roboty powinny być wykonane zgodnie z warunkami wynikającymi z 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi 

 

Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z instrukcjami montażu materiałów i urządzeń opracowanymi przez producentów i 
zgodnie z nimi przeprowadzić ich montaż i instalację. 

0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych. 

6 Roboty izolacyjne. 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu urządzenia lub odcinka rurociągów, przeprowadzeniu próby 
szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po 
przeprowadzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 

Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. W przypadku 
wowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać 

odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 
Wszystkie prace izolacyjne jak np. przycinanie mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi.

izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej w dokumentacji technicznej więcej niż 
mm przy grubości izolacji do 10 mm więcej niż o –5 do +10 mm przy grubości izolacji do 10 mm. 
Izolacja powinna być wykonywana zgodnie z PN-85/B-02421 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, 
armatury i urządzeń. Wymagania i badania”.   
Przewody i urządzenia powinny być izolowane cieplnie w zakresie określonym w projekcie technicznym tej instalacji.

zpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności, wykonaniu 
wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do izolowania oraz po potwierdzeniu 
prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 

rego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj płaszcza osłaniającego, powinny być zgodne z 

Materiały izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny być w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone,a 
sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji 

nieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub 

Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. 
ć wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenienie się ognia. 
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ykonawca powinien mieć odpowiednie branżowe przygotowanie do wykonywania instalacji, umiejętność czytania 
dokumentacji technicznej, posiadać odpowiedni zestaw elektronarzędzi i narzędzi specjalistycznych, przyrządy pomiarowe itp. 

twa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a także 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną (jeśli 

Decyzja Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
hnicznej, a także w normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez 
ia robót w takiej sytuacji ponosi 

Poza warunkami określonymi w założeniach roboty powinny być wykonane zgodnie z warunkami wynikającymi z 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny 

Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z instrukcjami montażu materiałów i urządzeń opracowanymi przez producentów i 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu urządzenia lub odcinka rurociągów, przeprowadzeniu próby 
ych do zaizolowania oraz po 

Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. W przypadku 
wowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać 

Wszystkie prace izolacyjne jak np. przycinanie mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi. 
izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej w dokumentacji technicznej więcej niż –5 do +10 

rzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, 

Przewody i urządzenia powinny być izolowane cieplnie w zakresie określonym w projekcie technicznym tej instalacji. 
zpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności, wykonaniu 

wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do izolowania oraz po potwierdzeniu 

rego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj płaszcza osłaniającego, powinny być zgodne z 

Materiały izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny być w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone,a 
sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 
Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji 

nieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub 

 



 

 

 

INWEST-TOOR Usługi w budownictwie

02-495 Warszawa ul. Wojciechowskiego 36 m 23B
NIP: 522-213-37-50 

 
 
 

5.1.2 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno

5.1.2.1 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania.

5.1.2.1.1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe.

Przed przystąpieniem do rozbiórki lub demon
miejscach wykonywanych robót. 
Roboty rozbiórkowe lub demontażowe należy przeprowadzić w taki sposób, aby nie uległy uszkodzeniu elementy i materiały 
pozostające oraz nadające się do ponownego montażu.
 
Roboty rozbiórkowe i demontażowe należy prowadzić metodą ręczną i mechaniczną zgodnie z założeniami w przedmiarze 
robót. Ponadto należy stosować zapisy „Informacji BIOZ” oraz wytyczne określone w aktach prawnych związanych z robotami 
demontażowymi. 
 
Przed przystąpieniem do robót należy odłączyć zasilanie do urządzeń i w obwodach elektrycznych objętych demontażem.
Roboty demontażowe należy przeprowadzić metodą ręczną. Ponadto należy stosować zapisy „Informacji BIOZ” oraz wytyczne 
określone w aktach prawnych związanych z robotami demontażowymi.
 
Roboty rozbiórkowe i demontażowe należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.
 
Złom, gruz i materiały pochodzące z rozbiórki oraz demontażu należy przed wywiezieniem posegregować.
Gruz, oraz niewykorzystywane materiały z rozbiórki i demontażu należy składować w specjalnie przygotowanym do tego celu 
kontenerze, którym po zapełnieniu będą bezzwłocznie wywożone na wysypisko.
 
Niewykorzystywanych materiałów z rozbiórek, demontażów oraz gruzu nie
prowadzonych robót. 
 
5.1.2.1.2 Instalacja centralnego ogrzewania

I. Montaż rur stalowych spawanych do c.o.
Wymagania ogólne dla połączeń spawanych określone są w tomie III „Warunków
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowania) mogące 
powodować uszkodzenie przewodów np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i elementów muru.
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń 
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny 
sposób uszkodzonych nie wolno używać.
Przewody rozprowadzające prowadzić nad posadzką. Rurociągi powinny spoczywać na podporach ruchomych, usytuowanych 
w odstępach podanych poniżej 

 
 

średnica nominalna przewodu
największa odległość 

Punkty stałe powinny być wykonane i rozmieszczone zgodnie z dokumentacją.
Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 3 %
muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi odpowietrzenie i odwod
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać 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 zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu 
przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6÷8 mm od grubości ściany lub stropu. Przy przejścia przez dylatację tuleje 
wykonać z rur stalowych, a przestrzeń między przewodem a tuleją wypełnić wełną mineralną lub innym materiałem 
izolacyjnym np. odpowiednim silikonem.
Odległość między osią pionu prowadzonego po wierzchu a powierzchnią ściany powinna wynosić:

- 35 mm dla rur o średnicy do32mm,
- 40 mm dla rur o średnicy 40mm 
- dopuszczalne odchylenie ± 5 mm

Rurociągi łączone będą z armaturą gwintowaną oraz przyrządami kontrolno
z zastosowaniem kształtek. Gwinty na końcach rur powinny być równo nacięte i odpowiada
normy. Dokładność nacięcia gwintu sprawdza się przez nakręcenie złączki. Połączenia gwintowane uszczelnić za pomocą 
konopi lub pasty. 
Niezbędne do montażu rurociągów stalowych kolana i łuki o średnicy do 32 mm, należy wykonać za p
Dla wyższych średnic zamontować gotowe kolana lub łuki. 

II. Połączenia spawane. 

TOOR Usługi w budownictwie 

ul. Wojciechowskiego 36 m 23B 

9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne. 

7 Instalowanie centralnego ogrzewania. 

Roboty rozbiórkowe i demontażowe. 

Przed przystąpieniem do rozbiórki lub demontażu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem elementy znajdujące się w 

Roboty rozbiórkowe lub demontażowe należy przeprowadzić w taki sposób, aby nie uległy uszkodzeniu elementy i materiały 
wnego montażu. 

Roboty rozbiórkowe i demontażowe należy prowadzić metodą ręczną i mechaniczną zgodnie z założeniami w przedmiarze 
robót. Ponadto należy stosować zapisy „Informacji BIOZ” oraz wytyczne określone w aktach prawnych związanych z robotami 

Przed przystąpieniem do robót należy odłączyć zasilanie do urządzeń i w obwodach elektrycznych objętych demontażem.
Roboty demontażowe należy przeprowadzić metodą ręczną. Ponadto należy stosować zapisy „Informacji BIOZ” oraz wytyczne 

aktach prawnych związanych z robotami demontażowymi. 

Roboty rozbiórkowe i demontażowe należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. 

Złom, gruz i materiały pochodzące z rozbiórki oraz demontażu należy przed wywiezieniem posegregować.
z niewykorzystywane materiały z rozbiórki i demontażu należy składować w specjalnie przygotowanym do tego celu 

kontenerze, którym po zapełnieniu będą bezzwłocznie wywożone na wysypisko. 

Niewykorzystywanych materiałów z rozbiórek, demontażów oraz gruzu nie wolno nadmiernego gromadzić na terenie 

centralnego ogrzewania. 

Montaż rur stalowych spawanych do c.o. 
Wymagania ogólne dla połączeń spawanych określone są w tomie III „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót”.
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowania) mogące 
powodować uszkodzenie przewodów np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i elementów muru.

montowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń 
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny 
sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

ewody rozprowadzające prowadzić nad posadzką. Rurociągi powinny spoczywać na podporach ruchomych, usytuowanych 

średnica nominalna przewodu mm 25 32 40 50 
m 2.2 2.6 3.0 3.5 

 
y stałe powinny być wykonane i rozmieszczone zgodnie z dokumentacją. 

Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 3 % w kierunku źródła ciepła. Poziome odcinki 
muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody 
budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy 

nić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu 
przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6÷8 mm od grubości ściany lub stropu. Przy przejścia przez dylatację tuleje 

przestrzeń między przewodem a tuleją wypełnić wełną mineralną lub innym materiałem 
izolacyjnym np. odpowiednim silikonem. 
Odległość między osią pionu prowadzonego po wierzchu a powierzchnią ściany powinna wynosić: 

35 mm dla rur o średnicy do32mm, 
 

dopuszczalne odchylenie ± 5 mm 
Rurociągi łączone będą z armaturą gwintowaną oraz przyrządami kontrolno-pomiarowymi za pomocą połączeń gwintowanych, 
z zastosowaniem kształtek. Gwinty na końcach rur powinny być równo nacięte i odpowiadać wymaganiom odpowiedniej 
normy. Dokładność nacięcia gwintu sprawdza się przez nakręcenie złączki. Połączenia gwintowane uszczelnić za pomocą 

Niezbędne do montażu rurociągów stalowych kolana i łuki o średnicy do 32 mm, należy wykonać za p
Dla wyższych średnic zamontować gotowe kolana lub łuki.  
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tażu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem elementy znajdujące się w 

Roboty rozbiórkowe lub demontażowe należy przeprowadzić w taki sposób, aby nie uległy uszkodzeniu elementy i materiały 

Roboty rozbiórkowe i demontażowe należy prowadzić metodą ręczną i mechaniczną zgodnie z założeniami w przedmiarze 
robót. Ponadto należy stosować zapisy „Informacji BIOZ” oraz wytyczne określone w aktach prawnych związanych z robotami 

Przed przystąpieniem do robót należy odłączyć zasilanie do urządzeń i w obwodach elektrycznych objętych demontażem. 
Roboty demontażowe należy przeprowadzić metodą ręczną. Ponadto należy stosować zapisy „Informacji BIOZ” oraz wytyczne 

 

Złom, gruz i materiały pochodzące z rozbiórki oraz demontażu należy przed wywiezieniem posegregować. 
z niewykorzystywane materiały z rozbiórki i demontażu należy składować w specjalnie przygotowanym do tego celu 

wolno nadmiernego gromadzić na terenie 

technicznych wykonania i odbioru robót”. 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowania) mogące 
powodować uszkodzenie przewodów np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i elementów muru. 

montowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń 
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny 

ewody rozprowadzające prowadzić nad posadzką. Rurociągi powinny spoczywać na podporach ruchomych, usytuowanych 

65 80   100 
3.8 4.0 4.5 

w kierunku źródła ciepła. Poziome odcinki 
 

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody 
budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy 

nić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu 
przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6÷8 mm od grubości ściany lub stropu. Przy przejścia przez dylatację tuleje 

przestrzeń między przewodem a tuleją wypełnić wełną mineralną lub innym materiałem 

 

pomiarowymi za pomocą połączeń gwintowanych, 
ć wymaganiom odpowiedniej 

normy. Dokładność nacięcia gwintu sprawdza się przez nakręcenie złączki. Połączenia gwintowane uszczelnić za pomocą 

Niezbędne do montażu rurociągów stalowych kolana i łuki o średnicy do 32 mm, należy wykonać za pomocą gięcia rur.  
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Połączenia spawane mogą być wykonywane różnymi metodami:
- spawanie gazowe z dodatkiem lub bez dodatku spoiwa,
- spawanie łukowe elektrodami otulonymi,
- inne nie stosowane powszechnie w warunkach budowy.

 
Przy połączeniu spawanym należy: 

- możliwie ograniczyć powierzchnie spoiny stykająca się z czynnikiem znajdującym się w przewodzie,
- stosować spoiny czołowe ciągłe z pełnym przetopem,
- nie stosować jednostronnych po
- nie stosować centrowania z zastosowaniem nie dających się usunąć wkładek.

 
Spawanie gazowe wykonuje się mieszaniną tlenu i acetylenu. Stosowanie spawania gazowego jest zalecane do wykonywania 
połączeń obwodowych na rurach o grubości ścianek do 4 mm i to niezależnie od średnicy rury oraz o grubości ścianek 
większej od 4 mm, lecz o średnicy nie przekraczającej 100 mm.
Sposoby ukosowania brzegów do połączeń czołowych ujęte są w normie PN
niskostopowych należy stosować druty według PN
odpowiednimi szczegółowymi instrukcjami spawania.
Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stosuje się do łączenia wyrobów zarów
Sposoby przygotowania brzegów do spawania przy wykonywaniu spoin czołowych i pachwinowych o różnych grubościach 
podaje norma PN-M-69014***). Uzyskanie poprawnego połączenia spawanego zależy w znacznym stopniu od:

- sposobu ukosowania łączonych brzegów,
- średnic elektrod stosowanych do wykonywania ściegów spoiny.

 
III. Połączenia gwintowane. 
Połączenie gwintowe może być wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem uszczelką zaciskową między 
odpowiednio przygotowanymi powierzchniami.
Wymagania dotyczące gwintów wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowania powinny być zgodne z wymaganiami PN
ISO 7-1 PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznacze
lub PN-ISO 228-1 PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, 
tolerancje i oznaczenia. 
Gwint może być wykonywany w materiale rodzimym elementu łączonego (uformowany metodą obróbki mechanicznej lub w 
trakcie wtrysku) albo z innego materiału w postaci pierścieniowej wkładki, stanowiącej integralną część łączonego elementu.
Gwinty powinny być równo nacięte i odpowiadać wymaganiom odpowiedniej normy.
Dokładność nacięcia gwintu sprawdza się przez nakręcenia zł
Połączenie skręca się wstępnie ręcznie, a następnie dokręca za pomocą narzędzi specjalnych (przewidzianych przez 
producenta elementów połączeń) lub za pomocą narzędzi uniwersalnych. Bez względu na sposób dokręcenia, 
niedopuszczalne jest dokonywanie tego zbyt słabe lub zbyt mocne, a także powodowanie mechanicznego uszkodzenia 
łączonych elementów. 
Jako materiał uszczelniający należy stosować taśmę teflonową lub pastę uszczelniającą.
Stosowanie konopi w połączeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopu
wykonanymi w tworzywie (bez wkładek metalowych), nawet gdy gwint ukształtowany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z 
łączonych elementów (w połączeniach z gwintami wykonanymi w tworzywie nie mogą być stosowane mate
pod wpływem wody). 
Połączenia gwintowe rur mogą być wykonywane w instalacjach, w których ciśnienie robocze nie przekracza 10 bar i 
temperatura robocza nie przekracza 120 ºC. Po
urządzeniami kontrolno – pomiarowymi o parametrach roboczych przekraczających powyższe wartości, jeżeli gwintowane 
króćce połączeniowe armatury lub urządzenia, wykonane są w ich materiale rodzimym.
 
IV. Tuleje ochronne. 
Przy przejściu rury przez przegrodę budowlaną (np. przewodu poziomego przez ścianę, a przewodu pionowego przez strop), 
należy stosować przepust w tulei ochronnej.
Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej.
Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy 

- co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową,
- co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop.

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z każdej
strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki i około 1 cm poniżej tynku na stropie.
Dla rur przewodów z tworzywa sztucznego zaleca się stosować tuleje ochronne też z tworzywa sztucznego.
Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie działającym 
korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających.
W tulei ochronnej nie powinno znajdować się ż
Przejście rury przewodu przez przegrodę w tulei ochronnej nie powinno być podporą przesuwną tego przewodu.
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Połączenia spawane mogą być wykonywane różnymi metodami: 
spawanie gazowe z dodatkiem lub bez dodatku spoiwa, 
spawanie łukowe elektrodami otulonymi, 

e stosowane powszechnie w warunkach budowy. 

możliwie ograniczyć powierzchnie spoiny stykająca się z czynnikiem znajdującym się w przewodzie,
stosować spoiny czołowe ciągłe z pełnym przetopem, 
nie stosować jednostronnych połączeń spajanych na zakładkę i spoin punktowych, 
nie stosować centrowania z zastosowaniem nie dających się usunąć wkładek. 

Spawanie gazowe wykonuje się mieszaniną tlenu i acetylenu. Stosowanie spawania gazowego jest zalecane do wykonywania 
wych na rurach o grubości ścianek do 4 mm i to niezależnie od średnicy rury oraz o grubości ścianek 

większej od 4 mm, lecz o średnicy nie przekraczającej 100 mm. 
Sposoby ukosowania brzegów do połączeń czołowych ujęte są w normie PN-M-69013*)'. Do spawania 
niskostopowych należy stosować druty według PN-M-6942O**). Spawanie innych materiałów należy wykonywać zgodnie z 
odpowiednimi szczegółowymi instrukcjami spawania. 
Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stosuje się do łączenia wyrobów zarówno ze stuli węglowych jak i niskostopowych. 
Sposoby przygotowania brzegów do spawania przy wykonywaniu spoin czołowych i pachwinowych o różnych grubościach 

. Uzyskanie poprawnego połączenia spawanego zależy w znacznym stopniu od:
sposobu ukosowania łączonych brzegów, 
średnic elektrod stosowanych do wykonywania ściegów spoiny. 

Połączenie gwintowe może być wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem uszczelką zaciskową między 
rzygotowanymi powierzchniami. 

Wymagania dotyczące gwintów wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowania powinny być zgodne z wymaganiami PN
1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznacze

1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, 

Gwint może być wykonywany w materiale rodzimym elementu łączonego (uformowany metodą obróbki mechanicznej lub w 
cie wtrysku) albo z innego materiału w postaci pierścieniowej wkładki, stanowiącej integralną część łączonego elementu.

Gwinty powinny być równo nacięte i odpowiadać wymaganiom odpowiedniej normy. 
Dokładność nacięcia gwintu sprawdza się przez nakręcenia złączki. 
Połączenie skręca się wstępnie ręcznie, a następnie dokręca za pomocą narzędzi specjalnych (przewidzianych przez 
producenta elementów połączeń) lub za pomocą narzędzi uniwersalnych. Bez względu na sposób dokręcenia, 

tego zbyt słabe lub zbyt mocne, a także powodowanie mechanicznego uszkodzenia 

Jako materiał uszczelniający należy stosować taśmę teflonową lub pastę uszczelniającą. 
Stosowanie konopi w połączeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczalne z wyjątkiem połączeń z gwintami 
wykonanymi w tworzywie (bez wkładek metalowych), nawet gdy gwint ukształtowany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z 
łączonych elementów (w połączeniach z gwintami wykonanymi w tworzywie nie mogą być stosowane mate

Połączenia gwintowe rur mogą być wykonywane w instalacjach, w których ciśnienie robocze nie przekracza 10 bar i 
temperatura robocza nie przekracza 120 ºC. Połączenia gwintowe mogą być stosowane do połączeń rur z armatur

pomiarowymi o parametrach roboczych przekraczających powyższe wartości, jeżeli gwintowane 
króćce połączeniowe armatury lub urządzenia, wykonane są w ich materiale rodzimym. 

grodę budowlaną (np. przewodu poziomego przez ścianę, a przewodu pionowego przez strop), 
należy stosować przepust w tulei ochronnej. 
Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej. 
Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu:

co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 
co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z każdej strony, a przy przejściu przez 
strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki i około 1 cm poniżej tynku na stropie. 
Dla rur przewodów z tworzywa sztucznego zaleca się stosować tuleje ochronne też z tworzywa sztucznego.

a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie działającym 
korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających.
W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu. 
Przejście rury przewodu przez przegrodę w tulei ochronnej nie powinno być podporą przesuwną tego przewodu.
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możliwie ograniczyć powierzchnie spoiny stykająca się z czynnikiem znajdującym się w przewodzie, 

Spawanie gazowe wykonuje się mieszaniną tlenu i acetylenu. Stosowanie spawania gazowego jest zalecane do wykonywania 
wych na rurach o grubości ścianek do 4 mm i to niezależnie od średnicy rury oraz o grubości ścianek 

'. Do spawania stali węglowych i 
. Spawanie innych materiałów należy wykonywać zgodnie z 

no ze stuli węglowych jak i niskostopowych. 
Sposoby przygotowania brzegów do spawania przy wykonywaniu spoin czołowych i pachwinowych o różnych grubościach 

. Uzyskanie poprawnego połączenia spawanego zależy w znacznym stopniu od: 

Połączenie gwintowe może być wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem uszczelką zaciskową między 

Wymagania dotyczące gwintów wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowania powinny być zgodne z wymaganiami PN-
1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia  

1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, 

Gwint może być wykonywany w materiale rodzimym elementu łączonego (uformowany metodą obróbki mechanicznej lub w 
cie wtrysku) albo z innego materiału w postaci pierścieniowej wkładki, stanowiącej integralną część łączonego elementu. 

Połączenie skręca się wstępnie ręcznie, a następnie dokręca za pomocą narzędzi specjalnych (przewidzianych przez 
producenta elementów połączeń) lub za pomocą narzędzi uniwersalnych. Bez względu na sposób dokręcenia, 

tego zbyt słabe lub zbyt mocne, a także powodowanie mechanicznego uszkodzenia 

szczalne z wyjątkiem połączeń z gwintami 
wykonanymi w tworzywie (bez wkładek metalowych), nawet gdy gwint ukształtowany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z 
łączonych elementów (w połączeniach z gwintami wykonanymi w tworzywie nie mogą być stosowane materiały pęczniejące 

Połączenia gwintowe rur mogą być wykonywane w instalacjach, w których ciśnienie robocze nie przekracza 10 bar i 
łączenia gwintowe mogą być stosowane do połączeń rur z armaturą oraz 

pomiarowymi o parametrach roboczych przekraczających powyższe wartości, jeżeli gwintowane 

grodę budowlaną (np. przewodu poziomego przez ścianę, a przewodu pionowego przez strop), 

wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu: 

strony, a przy przejściu przez 

Dla rur przewodów z tworzywa sztucznego zaleca się stosować tuleje ochronne też z tworzywa sztucznego. 
a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie działającym 

korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 

Przejście rury przewodu przez przegrodę w tulei ochronnej nie powinno być podporą przesuwną tego przewodu. 
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Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien być wykonany zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w 
projekcie technicznym. 
 
V. Montaż armatury i osprzętu. 
Przed zamontowaniem armatury każdy egzemplarz należy sprawdzić na szczelność oraz dokonać próby otwarcia i 
zamknięcia. 
Przy łączeniu armatury z rurociągiem na
Należy zachować właściwą kolejność ar
Rury na wylocie z zaworów bezpieczeństwa powinny zabezpieczać obsługę przed popa
(skroplin). 
Instalacja powinna pozwalać na wymontowanie armatury lub jej części do celów re
Montaż armatury redukcyjnej lub sterującej należy wykonywać ściśle wg instrukcji producenta.

Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem o średni
kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą konopii oraz pasty miniowej. Połączenie przewodów z armaturą o 
średnicach większych od 50 mm dokonuje się za pomocą kołnierzy. Do uszczel
uszczelki azbestowo-kauczukowe. 
Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by wrzeciono było skierowane do 
góry i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez oś przewo
Na głównych odgałęzieniach i na rozdzielaczach należy zamontować króćce do manometrów i tuleje do termometrów. Dla 
prawidłowego pomiaru temperatury tuleje do termometrów powinny być wprowadzone do przewodu lub rozdzielacza na 
głębokości sięgającej do osi przewodu lecz nie większej niż 2/3 jego średnicy wewnętrznej.
Termometry w przewodach, w których ma być mierzona temperatura przepływającego czynnika, należy montować w tulejach 
sięgających najkorzystniej do osi przewodu, lecz nie więcej niż na głębokoś
średnicy nominalnej przewodu poniżej 80 mm tuleje te powinny być montowane ukośnie lub na załamaniach przewodu, w 
płaszczyźnie przechodzącej przez jego oś.
Na manometrze należy oznaczyć czerwoną kreską najwyższe 
zamontowaniem armatury należy sprawdzić czy na korpusie nie występują widoczne pory, pęknięcia lub inne uszkodzenia i 
czy armatura jest wewnątrz czysta. 
Armaturę należy ustawić tak, aby kierunek strzałki na 
Armaturę i osprzęt powinny być montowane w taki sposób, aby ich ciężar nie był przenoszony na rurociąg. Aparaturę kontrolno 
pomiarową należy montować po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości d
zabezpieczający przed przypadkowym jej uszkodzeniem.
Miejsce wbudowania ciepłomierza powinno być łatwo dostępne, wygodne dla odczytu. Przy wbudowaniu w sieć należy 
przestrzegać właściwego usytuowania ciepło
miejscu wbudowania powinien być tak ukształtowany, aby nie było możliwości tworzenia się w obrębie wodomierza poduszki 
powietrznej. Wodomierz musi być całkowicie wypełniony wodą. Odci
wykonane współosiowo. Przepływ przez wodomierz powinien być zgodny z kierunkie
stronach obudowy. Zamontowane przed i za wodomierzem zawory w czasie przepływu powinny być całkowi
 
VI. Grzejniki i zawory grzejnikowe.

• Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. 
Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosić co najmniej 110 mm.

• Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana jest by 
ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub by go osuszać grzejnik powinien być zapakowany. Jeżeli 
opakowanie zostało zniszczone, grzejnik należy w inny 
opakowanie było zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych.

• Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu złączek w grzejniku nie 
następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne jest gięcie gałązki połączonej z grzejnikiem, podgrzewanie grzejnika, 
np. palnikiem, a także inne działania mogące powodować deformacje grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej.

 
5.1.2.1.3 Próby i uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania.

• Instalacja przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji 
termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności.

• Przed przystąpieniem do badania szczelności należy i
skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu pukania należy instalację napełnić wodą uzdatnioną o 
jakości zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i 
lub z dodatkiem inhibitorów korozji.

• Instalację należy dokładnie odpowietrzyć.
• Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności należy przeprowadzić dla każdego zładu 

oddzielnie. 
• Badania szczelności instalacji na 
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Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien być wykonany zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w 

Przed zamontowaniem armatury każdy egzemplarz należy sprawdzić na szczelność oraz dokonać próby otwarcia i 

Przy łączeniu armatury z rurociągiem należy zapewnić właściwy kierunek przepływu oraz dogodny dostęp dla obsługi.
Należy zachować właściwą kolejność armatury odcinającej i zwrotnej w stosunku do kierunku przepływu.

stwa powinny zabezpieczać obsługę przed poparzeniem lub rozpryskiem wody 

towanie armatury lub jej części do celów remontowych, prób i badań.
jącej należy wykonywać ściśle wg instrukcji producenta. 

Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem o średnicach do 50 mm za pomocą połączeń gwintowanych z zastosowaniem 
kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą konopii oraz pasty miniowej. Połączenie przewodów z armaturą o 
średnicach większych od 50 mm dokonuje się za pomocą kołnierzy. Do uszczelniania połączeń kołnierzowych stosować 

Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by wrzeciono było skierowane do 
góry i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez oś przewodu. 
Na głównych odgałęzieniach i na rozdzielaczach należy zamontować króćce do manometrów i tuleje do termometrów. Dla 
prawidłowego pomiaru temperatury tuleje do termometrów powinny być wprowadzone do przewodu lub rozdzielacza na 

si przewodu lecz nie większej niż 2/3 jego średnicy wewnętrznej. 
Termometry w przewodach, w których ma być mierzona temperatura przepływającego czynnika, należy montować w tulejach 
sięgających najkorzystniej do osi przewodu, lecz nie więcej niż na głębokość równą 2/3 jego średnicy wewnętrznej. Przy 
średnicy nominalnej przewodu poniżej 80 mm tuleje te powinny być montowane ukośnie lub na załamaniach przewodu, w 
płaszczyźnie przechodzącej przez jego oś. 
Na manometrze należy oznaczyć czerwoną kreską najwyższe dopuszczalne ciśnienie robocze instalacji. Przed 
zamontowaniem armatury należy sprawdzić czy na korpusie nie występują widoczne pory, pęknięcia lub inne uszkodzenia i 

Armaturę należy ustawić tak, aby kierunek strzałki na korpusie był zgodny z kierunkiem przepływu czynnika w przewodzie.
Armaturę i osprzęt powinny być montowane w taki sposób, aby ich ciężar nie był przenoszony na rurociąg. Aparaturę kontrolno 
pomiarową należy montować po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości działania, w miejscach łatwo dostępnych i w sposób 
zabezpieczający przed przypadkowym jej uszkodzeniem. 
Miejsce wbudowania ciepłomierza powinno być łatwo dostępne, wygodne dla odczytu. Przy wbudowaniu w sieć należy 
przestrzegać właściwego usytuowania ciepłomierza w położeniu poziomym przy liczydle skierowanym do góry. Przewód w 
miejscu wbudowania powinien być tak ukształtowany, aby nie było możliwości tworzenia się w obrębie wodomierza poduszki 
powietrznej. Wodomierz musi być całkowicie wypełniony wodą. Odcinki przewodu przed i za wodomierzem powinny być 
wykonane współosiowo. Przepływ przez wodomierz powinien być zgodny z kierunkiem strzałek umieszczonych po obu 
stronach obudowy. Zamontowane przed i za wodomierzem zawory w czasie przepływu powinny być całkowi

Grzejniki i zawory grzejnikowe. 
Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. 
Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosić co najmniej 110 mm. 

montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana jest by 
ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub by go osuszać grzejnik powinien być zapakowany. Jeżeli 
opakowanie zostało zniszczone, grzejnik należy w inny sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby 
opakowanie było zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. 
Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu złączek w grzejniku nie 
następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne jest gięcie gałązki połączonej z grzejnikiem, podgrzewanie grzejnika, 
np. palnikiem, a także inne działania mogące powodować deformacje grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej.

alacji centralnego ogrzewania. 

Instalacja przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji 
termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 
Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację (lub jej część) podlegającą próbie kilkakrotnie 
skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu pukania należy instalację napełnić wodą uzdatnioną o 

04607 „Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i 
lub z dodatkiem inhibitorów korozji. 
Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. 
Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności należy przeprowadzić dla każdego zładu 

Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej powyżej 0
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Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien być wykonany zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w 

Przed zamontowaniem armatury każdy egzemplarz należy sprawdzić na szczelność oraz dokonać próby otwarcia i 

oraz dogodny dostęp dla obsługi. 
matury odcinającej i zwrotnej w stosunku do kierunku przepływu. 

rzeniem lub rozpryskiem wody 

montowych, prób i badań. 

cach do 50 mm za pomocą połączeń gwintowanych z zastosowaniem 
kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą konopii oraz pasty miniowej. Połączenie przewodów z armaturą o 

niania połączeń kołnierzowych stosować 

Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by wrzeciono było skierowane do 

Na głównych odgałęzieniach i na rozdzielaczach należy zamontować króćce do manometrów i tuleje do termometrów. Dla 
prawidłowego pomiaru temperatury tuleje do termometrów powinny być wprowadzone do przewodu lub rozdzielacza na 

Termometry w przewodach, w których ma być mierzona temperatura przepływającego czynnika, należy montować w tulejach 
ć równą 2/3 jego średnicy wewnętrznej. Przy 

średnicy nominalnej przewodu poniżej 80 mm tuleje te powinny być montowane ukośnie lub na załamaniach przewodu, w 

dopuszczalne ciśnienie robocze instalacji. Przed 
zamontowaniem armatury należy sprawdzić czy na korpusie nie występują widoczne pory, pęknięcia lub inne uszkodzenia i 

korpusie był zgodny z kierunkiem przepływu czynnika w przewodzie. 
Armaturę i osprzęt powinny być montowane w taki sposób, aby ich ciężar nie był przenoszony na rurociąg. Aparaturę kontrolno 

ziałania, w miejscach łatwo dostępnych i w sposób 

Miejsce wbudowania ciepłomierza powinno być łatwo dostępne, wygodne dla odczytu. Przy wbudowaniu w sieć należy 
mierza w położeniu poziomym przy liczydle skierowanym do góry. Przewód w 

miejscu wbudowania powinien być tak ukształtowany, aby nie było możliwości tworzenia się w obrębie wodomierza poduszki 
nki przewodu przed i za wodomierzem powinny być 

m strzałek umieszczonych po obu 
stronach obudowy. Zamontowane przed i za wodomierzem zawory w czasie przepływu powinny być całkowicie otwarte. 

Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. 

montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana jest by 
ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub by go osuszać grzejnik powinien być zapakowany. Jeżeli 

sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby 
 

Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu złączek w grzejniku nie 
następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne jest gięcie gałązki połączonej z grzejnikiem, podgrzewanie grzejnika, 
np. palnikiem, a także inne działania mogące powodować deformacje grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej. 

Instalacja przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji 

nstalację (lub jej część) podlegającą próbie kilkakrotnie 
skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu pukania należy instalację napełnić wodą uzdatnioną o 

04607 „Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody” 

Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności należy przeprowadzić dla każdego zładu 

zimno należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej powyżej 0ºC. 
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• Każdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu próbnym 13 bar. Ciśnienie robocze w 
instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczać 10 bar. Prób
ogrzewania należy przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano
montażowych Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, tzn. ciśnienie robocze powiększone o 2 bar, lecz nie 
mniejsze niż 4 bar. Ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do 
przekroczenia jego maksymalnej wartości 12 bar.

• Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 0,1
bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie instalacji. 

• Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie stwierdzono przecieków ani roszeni.
• Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół.
• Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco przy najwyższych, w miarę 

możliwości, parametrach czynnika grzewczego lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych.
• Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72 g

 
5.1.2.1.4 Roboty malarskie antykorozyjne.

- Po wykonaniu prób rurociągi stalowe należy zabezpieczyć przed korozją.
- Zgodnie z metodami podanymi w PN

Ogólne wytyczne”, podłoże należy przygotować do malowania poprzez oczyszczenie do osiągnięcia drugiego stopnia 
czystości wg PN-70/H-97050 „Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali do malowania”.

- Wyszczególnienie kolejnych warstw powłoki malarski
- 1 x farba olejno-żywiczna do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 60%, szara metaliczna (cynkol) o symbolu 221

004-950 
- 2  x  emalia ftalowa ogólnego stosowania aluminiowa o symbolu 3161
- Wyroby malarskie należy przygotować i stosować zgodnie z in

„Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Ogólne wytyczne” Należy sprawdzić czy wyroby posiadają atest 
producenta oraz czy termin gwarancji nie został przekroczony.

- Przed położeniem farby podkładowej oczyszczo
odtłuścić. Maksymalny odstęp czasu między oczyszczeniem i zagruntowaniem wynosi 6 godzin. Przygotowując farbę 
do malowania należy usunąć ewentualny kożuch, dokładnie ją wymieszać, używając benzyny
do lepkości roboczej oraz przefiltrować. Czas schnięcia poszczególnych warstw wynosi 48 godzin. Grubość powłoki 
malarskiej powinna wynosić 90µm.

- Z uwagi na zawartość w farbach palnych i toksycznych składników, podczas malowania nal
obowiązujące przepisy p.poż i bhp, szczególnie przy pracy w pomieszczeniach zamkniętych.

 
5.1.2.2 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne.

5.1.2.2.1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe.

Wg punktu 5.1.2.1.1 
 
5.1.2.2.2 Przejścia instalacyjne p.poż. rur niepalnych

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia pożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla 
tych elementów (Dz.U.nr 75 § 234.1.). 
Przejścia instalacyjne zwane też przepustami lub grodziami muszą spełniać kryteria szczelności i izolacyjności ogni
 
Przejścia instalacyjne rur niepalnych (stal, miedź):

Przepusty tych instalacji mogą być wykonane w systemach z wełny mineralnej w połączeniu z powłokami endotermicznymi 
lub zaprawą ogniochronną zapewniając klasę odporności ogniowej do EI120.

Masy ogniochronne przeznaczone są do wypełniania przejść instalacyjnych, szczelin oraz dylatacji i tak np.:
a) masa ogniochronna CP601S służy do wypełniania otworów, przez które przeprowadza się rury, szczelin oraz dylatacji 
nienarażonych na oddziaływanie wody: 
- stalowe, o średnicach nie większych niż 323 mm i miedziane, o średnicach nie większych niż 89,9 mm, z izolacją ciągłą z 
wełny mineralnej, przez ściany z cegły, betonu, betonu komórkowego i gipsowo 
betonu; grubości ścian nie mogą być mniejsze niż 125 mm zaś grubości stropów nie mogą być mniejsze niż 150 mm,
- stalowe, o średnicach nie większych niż 159 mm, z izolacją z wełny mineralnej poza licami ścian, przez ściany z cegły, 
betonu, betonu komórkowego i gipsowo 
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Każdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu próbnym 13 bar. Ciśnienie robocze w 
instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczać 10 bar. Próbę szczelności w instalacji centralnego 
ogrzewania należy przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano
montażowych Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, tzn. ciśnienie robocze powiększone o 2 bar, lecz nie 

ze niż 4 bar. Ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do 
przekroczenia jego maksymalnej wartości 12 bar. 
Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 0,1
bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie instalacji.  
Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie stwierdzono przecieków ani roszeni.
Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 

pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco przy najwyższych, w miarę 
możliwości, parametrach czynnika grzewczego lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych.
Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72 godzinną pracą instalacji.

Roboty malarskie antykorozyjne. 

Po wykonaniu prób rurociągi stalowe należy zabezpieczyć przed korozją. 
Zgodnie z metodami podanymi w PN-70/H-97051 ”Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, żeliwa do malowania. 

podłoże należy przygotować do malowania poprzez oczyszczenie do osiągnięcia drugiego stopnia 
97050 „Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali do malowania”.

Wyszczególnienie kolejnych warstw powłoki malarskiej: 
żywiczna do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 60%, szara metaliczna (cynkol) o symbolu 221

2  x  emalia ftalowa ogólnego stosowania aluminiowa o symbolu 3161-000-850  
Wyroby malarskie należy przygotować i stosować zgodnie z instrukcją producenta oraz normą PN
„Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Ogólne wytyczne” Należy sprawdzić czy wyroby posiadają atest 
producenta oraz czy termin gwarancji nie został przekroczony. 
Przed położeniem farby podkładowej oczyszczone powierzchnie przeznaczone do malowania należy odkurzyć i 
odtłuścić. Maksymalny odstęp czasu między oczyszczeniem i zagruntowaniem wynosi 6 godzin. Przygotowując farbę 
do malowania należy usunąć ewentualny kożuch, dokładnie ją wymieszać, używając benzyny
do lepkości roboczej oraz przefiltrować. Czas schnięcia poszczególnych warstw wynosi 48 godzin. Grubość powłoki 
malarskiej powinna wynosić 90µm. 
Z uwagi na zawartość w farbach palnych i toksycznych składników, podczas malowania nal
obowiązujące przepisy p.poż i bhp, szczególnie przy pracy w pomieszczeniach zamkniętych.

3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne. 

Roboty rozbiórkowe i demontażowe. 

Przejścia instalacyjne p.poż. rur niepalnych. 

talacyjne w elementach oddzielenia pożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla 

Przejścia instalacyjne zwane też przepustami lub grodziami muszą spełniać kryteria szczelności i izolacyjności ogni

Przejścia instalacyjne rur niepalnych (stal, miedź): 

Przepusty tych instalacji mogą być wykonane w systemach z wełny mineralnej w połączeniu z powłokami endotermicznymi 
lub zaprawą ogniochronną zapewniając klasę odporności ogniowej do EI120. 

niochronne przeznaczone są do wypełniania przejść instalacyjnych, szczelin oraz dylatacji i tak np.:
a) masa ogniochronna CP601S służy do wypełniania otworów, przez które przeprowadza się rury, szczelin oraz dylatacji 

 
stalowe, o średnicach nie większych niż 323 mm i miedziane, o średnicach nie większych niż 89,9 mm, z izolacją ciągłą z 

wełny mineralnej, przez ściany z cegły, betonu, betonu komórkowego i gipsowo - kartonowe oraz przez stropy z cegły lub 
ci ścian nie mogą być mniejsze niż 125 mm zaś grubości stropów nie mogą być mniejsze niż 150 mm,

stalowe, o średnicach nie większych niż 159 mm, z izolacją z wełny mineralnej poza licami ścian, przez ściany z cegły, 
betonu, betonu komórkowego i gipsowo - kartonowe; grubości ścian nie mogą być mniejsze niż 125 mm.

24 | S t r o n a  

Każdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu próbnym 13 bar. Ciśnienie robocze w 
ę szczelności w instalacji centralnego 

ogrzewania należy przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, tzn. ciśnienie robocze powiększone o 2 bar, lecz nie 

ze niż 4 bar. Ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do 

Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 

Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie stwierdzono przecieków ani roszeni. 

pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco przy najwyższych, w miarę 
możliwości, parametrach czynnika grzewczego lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. 

odzinną pracą instalacji. 

97051 ”Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, żeliwa do malowania. 
podłoże należy przygotować do malowania poprzez oczyszczenie do osiągnięcia drugiego stopnia 

97050 „Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali do malowania”. 

żywiczna do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 60%, szara metaliczna (cynkol) o symbolu 221-

strukcją producenta oraz normą PN-79/H-97070 
„Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Ogólne wytyczne” Należy sprawdzić czy wyroby posiadają atest 

ne powierzchnie przeznaczone do malowania należy odkurzyć i 
odtłuścić. Maksymalny odstęp czasu między oczyszczeniem i zagruntowaniem wynosi 6 godzin. Przygotowując farbę 
do malowania należy usunąć ewentualny kożuch, dokładnie ją wymieszać, używając benzyny do lakierów rozcieńczyć 
do lepkości roboczej oraz przefiltrować. Czas schnięcia poszczególnych warstw wynosi 48 godzin. Grubość powłoki 

Z uwagi na zawartość w farbach palnych i toksycznych składników, podczas malowania należy przestrzegać 
obowiązujące przepisy p.poż i bhp, szczególnie przy pracy w pomieszczeniach zamkniętych. 

talacyjne w elementach oddzielenia pożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla 

Przejścia instalacyjne zwane też przepustami lub grodziami muszą spełniać kryteria szczelności i izolacyjności ogniowej. 

Przepusty tych instalacji mogą być wykonane w systemach z wełny mineralnej w połączeniu z powłokami endotermicznymi 

niochronne przeznaczone są do wypełniania przejść instalacyjnych, szczelin oraz dylatacji i tak np.: 
a) masa ogniochronna CP601S służy do wypełniania otworów, przez które przeprowadza się rury, szczelin oraz dylatacji – 

stalowe, o średnicach nie większych niż 323 mm i miedziane, o średnicach nie większych niż 89,9 mm, z izolacją ciągłą z 
kartonowe oraz przez stropy z cegły lub 

ci ścian nie mogą być mniejsze niż 125 mm zaś grubości stropów nie mogą być mniejsze niż 150 mm, 
stalowe, o średnicach nie większych niż 159 mm, z izolacją z wełny mineralnej poza licami ścian, przez ściany z cegły, 

kartonowe; grubości ścian nie mogą być mniejsze niż 125 mm. 
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Przykład przejścia instalacyjnego rur metalowych z izolacją z wełny mineralnej i wypełnieniem masą ogniochronną CP 601S 
 

 
5.1.2.2.3 Instalacja wodociągowa. 

I. Prowadzenie przewodów instalacji wodociągowych
Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach załamań przewodów zapewnić 
możliwość odwodnienia instalacji, oraz możliwość odpowietrzenia przez punkty czerpalne. Dopuszcza się możliwość układania 
odcinków przewodów bez spadku jeżeli opróżnienie z wody jest możliwe przez przedmuchanie sprężonym powietrzem.
Przewody instalacji wodociągowej należy prowadzić po ścianach wewnętrznych. 
W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza się prowadzenie przewodów po ścianach zewnętrzn
zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarznięciem i wykraplaniem pary wodnej (izolowanie cieplne przewodów lub 
stosowanie elektrycznego kabla grzejnego).
Nie wolno układać przewodów wodociągowych w ziemi, jeżeli podłoga tworzy szczelną p
Rozdzielcze przewody wodociągowe mogą być układane poniżej poziomu podłogi budynku niepodpiwniczonego lub poniżej 
poziomu podłogi piwnicy, przy spełnieniu następujących warunków:

a) temperatura wewnętrzna pomieszczeń jest zawsze powyżej 0 
b) przewody układane są na głębokości co najmniej 0,3 m poniżej poziomu podłogi w kanałach odkrywanych na 

całej długości lub przełazowych albo podłoga nie tworzy szczelnej płyty nad przewodem.
Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami
uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż 
wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury.
Przewody podejść wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.
Przewody wodociągowe mogą być prowadzone w obudowanych węzłach sanitarnych, przy czym należy zapewnić dostęp do 
wszystkich zaworów odcinających odgałęzienia.
Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej powinny być układane zgodnie z projektem 
technicznym. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.
Przewody w bruzdach powinny być prowadzone w otulinie (i
powietrzną (dopuszcza się układanie w bruździe przewodu owiniętego np. tekturą falistą) w taki sposób, aby przy 
wydłużeniach cieplnych: 
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Przykład przejścia instalacyjnego rur metalowych z izolacją z wełny mineralnej i wypełnieniem masą ogniochronną CP 601S 

 

Prowadzenie przewodów instalacji wodociągowych. 
poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach załamań przewodów zapewnić 

możliwość odwodnienia instalacji, oraz możliwość odpowietrzenia przez punkty czerpalne. Dopuszcza się możliwość układania 
jeżeli opróżnienie z wody jest możliwe przez przedmuchanie sprężonym powietrzem.

Przewody instalacji wodociągowej należy prowadzić po ścianach wewnętrznych.  
W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza się prowadzenie przewodów po ścianach zewnętrzn
zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarznięciem i wykraplaniem pary wodnej (izolowanie cieplne przewodów lub 
stosowanie elektrycznego kabla grzejnego). 
Nie wolno układać przewodów wodociągowych w ziemi, jeżeli podłoga tworzy szczelną płytę nad przewodem.
Rozdzielcze przewody wodociągowe mogą być układane poniżej poziomu podłogi budynku niepodpiwniczonego lub poniżej 
poziomu podłogi piwnicy, przy spełnieniu następujących warunków: 

temperatura wewnętrzna pomieszczeń jest zawsze powyżej 0 ºC, 
przewody układane są na głębokości co najmniej 0,3 m poniżej poziomu podłogi w kanałach odkrywanych na 
całej długości lub przełazowych albo podłoga nie tworzy szczelnej płyty nad przewodem.

Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na podporach stałych (w 
uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż 
wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury. 

i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.
Przewody wodociągowe mogą być prowadzone w obudowanych węzłach sanitarnych, przy czym należy zapewnić dostęp do 
wszystkich zaworów odcinających odgałęzienia. 

h bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej powinny być układane zgodnie z projektem 
technicznym. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.
Przewody w bruzdach powinny być prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), rurze płaszczowej lub co najmniej z izolacją 
powietrzną (dopuszcza się układanie w bruździe przewodu owiniętego np. tekturą falistą) w taki sposób, aby przy 
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Przykład przejścia instalacyjnego rur metalowych z izolacją z wełny mineralnej i wypełnieniem masą ogniochronną CP 601S  

poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach załamań przewodów zapewnić 
możliwość odwodnienia instalacji, oraz możliwość odpowietrzenia przez punkty czerpalne. Dopuszcza się możliwość układania 

jeżeli opróżnienie z wody jest możliwe przez przedmuchanie sprężonym powietrzem. 

W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza się prowadzenie przewodów po ścianach zewnętrznych pod warunkiem 
zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarznięciem i wykraplaniem pary wodnej (izolowanie cieplne przewodów lub 

łytę nad przewodem. 
Rozdzielcze przewody wodociągowe mogą być układane poniżej poziomu podłogi budynku niepodpiwniczonego lub poniżej 

przewody układane są na głębokości co najmniej 0,3 m poniżej poziomu podłogi w kanałach odkrywanych na 
całej długości lub przełazowych albo podłoga nie tworzy szczelnej płyty nad przewodem. 

itp. powinny spoczywać na podporach stałych (w 
uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż 

i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody. 
Przewody wodociągowe mogą być prowadzone w obudowanych węzłach sanitarnych, przy czym należy zapewnić dostęp do 

h bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej powinny być układane zgodnie z projektem 
technicznym. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. 

zolacji cieplnej), rurze płaszczowej lub co najmniej z izolacją 
powietrzną (dopuszcza się układanie w bruździe przewodu owiniętego np. tekturą falistą) w taki sposób, aby przy 
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a) powierzchnia przewodów była zabezpieczona przed tarciem 
b) w połączeniach i na odgałęzieniach przewodu nie powstawały dodatkowe naprężenia lub siły rozrywające 

połączenia. 
Zakrycie bruzdy powinno nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego instalacji wodociągowej.
Przewody instalacji wodociągowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny być prowadzone w odległości większej niż 0,1 
m od rurociągów cieplnych, mierząc od powierzchni rur. W przypadku gdy ta jest mniejsza należy stosować izolację cieplną.
Przewody instalacji wodociągowej należy izolować, gdy działanie dowolnego źródła ciepła mogłoby spowodować 
podwyższenie temperatury ścianki rurociągu powyżej + 30 
Przewody wodociągowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej zawartości pary wodnej, należy 
izolować przed zamarznięciem i wykraplaniem pary na zewnętrznej powierzchni przewodów.
Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej.
Odległość zewnętrznej powierzchni przewodu wodociągowego lub jego izolacji cieplnej od ścian
wynosić co najmniej: 

a) dla przewodów średnicy 25 mm 
b) dla przewodów średnicy 32 ÷ 50 mm 
c) dla przewodów średnicy 65 ÷ 80 mm 
d) dla przewodów średnicy 100 mm 

Przewody prowadzone obok siebie, powinny być
Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm na kondygnację.
Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją (w szczególności dotyczy to 
przewodów z tworzywa sztucznego i miedzi).
Przewody poziome instalacji wody zimnej należy prowadzić poniżej przewodów instalacji wody ciepłej, instalacji ogrzewczej i 
przewodów gazowych. 
Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych powyżej przewodów elektrycznych.
Minimalna odległość przewodów wodociągowych od przewodów elektrycznych powinna wynosić 0,1 m.
 
II. Podpory stałe i przesuwne 
Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwiać łatwy i trwały montaż przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie 
podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu.
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub  wsporników. Konstrukcja uchwytów 
lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie o
rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu 
lub wspornika należy stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania powin
swobodne przesuwanie się rur. 
Rozwiązanie z rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i wieszaków) powinno być zgodne z 
projektem technicznym. Nie należy zmieniać rozmieszczenia i rodzaju podpór bez akceptacji projektanta 
nie zmienia to zaprojektowanego układu kompensacji wydłużeń cieplnych przewodów i nie wywołuje powstawania 
dodatkowych naprężeń i odkształceń przewodów.
Maksymalny odstęp między podporami przewodów stalowych

w instalacji wodociągow
Materiał 

1 
stal węglowa zwykła ocynkowana; 
stal odporna na korozję;  

1) Lecz nie mniej niż jedna podpora na każdą kondygnację
 
III. Prowadzenie przewodów bez podpór
Przewód poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, może być prowadzony w warstwach podłoża podł
podpór pod warunkiem umieszczenia go w rurze osłonowej z tworzywa sztucznego (w „peszlu”). Rura osłonowa powinna być 
montażowo zamocowana do podłoża do czasu ostatecznego jej osadzenia np. poprzez zalanie warstwą szlichty podłogowej.
W instalacji wodociągowej wody ciepłej celowe jest takie prowadzenie rury osłonowej, żeby jej oś była linią falistą w 
płaszczyźnie równoległej do powierzchni przegrody na której przewód jest układany.
Przewód w rurze osłonowej powinien być ułożony swobodnie.
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powierzchnia przewodów była zabezpieczona przed tarciem o ścianki bruzdy i materiał ją zakrywający,
w połączeniach i na odgałęzieniach przewodu nie powstawały dodatkowe naprężenia lub siły rozrywające 

Zakrycie bruzdy powinno nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego instalacji wodociągowej. 
instalacji wodociągowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny być prowadzone w odległości większej niż 0,1 

m od rurociągów cieplnych, mierząc od powierzchni rur. W przypadku gdy ta jest mniejsza należy stosować izolację cieplną.
ciągowej należy izolować, gdy działanie dowolnego źródła ciepła mogłoby spowodować 

podwyższenie temperatury ścianki rurociągu powyżej + 30 ºC. 
Przewody wodociągowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej zawartości pary wodnej, należy 
zolować przed zamarznięciem i wykraplaniem pary na zewnętrznej powierzchni przewodów. 
Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej. 
Odległość zewnętrznej powierzchni przewodu wodociągowego lub jego izolacji cieplnej od ściany, stropu albo podłogi powinna 

dla przewodów średnicy 25 mm – 3 cm, 
dla przewodów średnicy 32 ÷ 50 mm – 5 cm, 
dla przewodów średnicy 65 ÷ 80 mm – 7 cm, 
dla przewodów średnicy 100 mm – 10 cm. 

Przewody prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. 
należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm na kondygnację.

Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją (w szczególności dotyczy to 
z tworzywa sztucznego i miedzi). 

Przewody poziome instalacji wody zimnej należy prowadzić poniżej przewodów instalacji wody ciepłej, instalacji ogrzewczej i 

Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych powyżej przewodów elektrycznych. 
nimalna odległość przewodów wodociągowych od przewodów elektrycznych powinna wynosić 0,1 m.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwiać łatwy i trwały montaż przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie 
ych powinny zapewnić swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu. 

Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub  wsporników. Konstrukcja uchwytów 
lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie 
rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu 
lub wspornika należy stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania powin

Rozwiązanie z rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i wieszaków) powinno być zgodne z 
projektem technicznym. Nie należy zmieniać rozmieszczenia i rodzaju podpór bez akceptacji projektanta 
nie zmienia to zaprojektowanego układu kompensacji wydłużeń cieplnych przewodów i nie wywołuje powstawania 
dodatkowych naprężeń i odkształceń przewodów. 
Maksymalny odstęp między podporami przewodów stalowych 

w instalacji wodociągowej wody ciepłej i zimnej 
Średnica 

nominalna rury  
Przewód montowany

pionowo1) 

m 
2 3 

stal węglowa zwykła ocynkowana; DN 10 do DN 20 2,0 
DN 25 2,9 
DN 32 3,4 
DN 40 3,9 
DN 50 4,6 
DN 65 4,9 
DN 80 5,2 

DN 100 5,9 
Lecz nie mniej niż jedna podpora na każdą kondygnację 

Prowadzenie przewodów bez podpór 
Przewód poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, może być prowadzony w warstwach podłoża podł
podpór pod warunkiem umieszczenia go w rurze osłonowej z tworzywa sztucznego (w „peszlu”). Rura osłonowa powinna być 
montażowo zamocowana do podłoża do czasu ostatecznego jej osadzenia np. poprzez zalanie warstwą szlichty podłogowej.

odociągowej wody ciepłej celowe jest takie prowadzenie rury osłonowej, żeby jej oś była linią falistą w 
płaszczyźnie równoległej do powierzchni przegrody na której przewód jest układany. 
Przewód w rurze osłonowej powinien być ułożony swobodnie. 

26 | S t r o n a  

o ścianki bruzdy i materiał ją zakrywający, 
w połączeniach i na odgałęzieniach przewodu nie powstawały dodatkowe naprężenia lub siły rozrywające 

instalacji wodociągowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny być prowadzone w odległości większej niż 0,1 
m od rurociągów cieplnych, mierząc od powierzchni rur. W przypadku gdy ta jest mniejsza należy stosować izolację cieplną. 

ciągowej należy izolować, gdy działanie dowolnego źródła ciepła mogłoby spowodować 

Przewody wodociągowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej zawartości pary wodnej, należy 

y, stropu albo podłogi powinna 

należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm na kondygnację. 
Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją (w szczególności dotyczy to 

Przewody poziome instalacji wody zimnej należy prowadzić poniżej przewodów instalacji wody ciepłej, instalacji ogrzewczej i 

nimalna odległość przewodów wodociągowych od przewodów elektrycznych powinna wynosić 0,1 m. 

Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwiać łatwy i trwały montaż przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie 

Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub  wsporników. Konstrukcja uchwytów 
d przegród budowlanych i ograniczenie 

rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu 
lub wspornika należy stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania powinna zapewniać 

Rozwiązanie z rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i wieszaków) powinno być zgodne z 
projektem technicznym. Nie należy zmieniać rozmieszczenia i rodzaju podpór bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jeżeli 
nie zmienia to zaprojektowanego układu kompensacji wydłużeń cieplnych przewodów i nie wywołuje powstawania 

Przewód montowany 
inaczej 

m 
4 

1,5 
2,2 
2,6 
3,0 
3,5 
3,8 
4,0 
4,5 

Przewód poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, może być prowadzony w warstwach podłoża podłogi bez 
podpór pod warunkiem umieszczenia go w rurze osłonowej z tworzywa sztucznego (w „peszlu”). Rura osłonowa powinna być 
montażowo zamocowana do podłoża do czasu ostatecznego jej osadzenia np. poprzez zalanie warstwą szlichty podłogowej. 

odociągowej wody ciepłej celowe jest takie prowadzenie rury osłonowej, żeby jej oś była linią falistą w 
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IV. Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych.

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

• Przewody rozprowadzające prowadzić zgodnie z projektem. Doprowadzenie przewodów do przyborów wykonać jako 
kryte w bruzdach. 

• Wewnętrzne przewody wodociągowe powinny być układane w kierunkach równoległych i prostopadłych do ścian.
• Spadki przewodów powinny zapewniać możliw

odpowietrzenia przez najwyżej położone punkty czerpalne. 
Instalację należy wykonać  z rur stalowych ocynkowanych do z.w. oraz z rur stalowych ocynkowanych TWT
wg PN 98/H-74200, łączonych na łączniki. Rurociągi łączone będą na gwint, z zastosowaniem kształtek. Instalacja 
prowadzona będzie w bruzdach ściennych, li na wierzchu ścian . Poziome przewody powinny być wykonane ze spadkiem 
0.2÷0.5% w kierunku zaworów odwadniających. In
nasączeniem olejem konopnym. 
Wsporniki montować maksymalnie co 1,5 m.. 
 
V. Montaż rurociągów polipropylenowych.
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (moż
powodować uszkodzenie przewodów np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i elementów muru.
Piony prowadzić w bruzdach, doprowadzenie przewodów do przyborów wykonać jako kryte w bruzdach 
Wewnętrzne przewody wodociągowe powinny być układane w kierunkach prostopadłych do ścian.
Spadki przewodów powinny zapewniać możliwość odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz możliwość 
odpowietrzenia przez najwyżej położone punkty czerpalne. 
Instalację prowadzoną w bruzdach należy układać w karbowanych rurach osłonowych (peszel) i przykryć 1
tynku (dotyczy instalacji prowadzonej w bruzdach). Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych.
Przewody z tworzywa łączone będą przez zgrzewanie r
powierzchni wewnętrznej). 
Do zgrzewania rur powinny być używane tylko oryginalne przyrządy. Nakładki grzewcze należy silnie dokręcić do płyty 
grzewczej, ich powierzchnia nie może być zabrudzona
(260 0C).  
Rury należy przecinać prostopadle do osi, używając odpowiednich narzędzi 
większych średnic), pił z brzeszczotem przystosowanym do prze
średnicach końcówkę przewodu należy lekko sfazować dla łatwiejszego wykonania połączenia.
Po upływie czasu nagrzewania należy w sposób ciągły wyjąć rurę i kształtkę z nakładek grzewczych i natychmiast 
obracania wsunąć rurę w mufę kształtki aż zaznaczona wcześniej granica głębokości zgrzewania zostanie pokryta przez 
powstały nadmiar materiału. Rura nie może być wsunięta za głęboko w kształtkę, gdyż może powstać przewężenie, a nawet 
zaślepienie rury  
Po zgrzaniu elementów należy odczekać, aż połączenie ostygnie. Nie wolno studzić połączenia wodą dla przyspieszenia 
stygnięcia. Zgrzewane elementy należy w czasie łączenia i chłodzenia unieruchomić.
Czas zgrzewania należy stosować zgodnie z wymaganiami pro

 
UWAGA: 

- Należy pamiętać, że przy temperaturach otoczenia poniżej +5
przedłużyć o 50% 

- Czas nagrzewania rur cienkościennych należy skrócić o połowę w stosunku do katalogowego czasu ustalonego dla 
danej średnicy (kształtki nagrzewamy w pełnym czasie).

- Prawidłowo wykonany zgrzew wykazuje po przecięciu brak wyraźnego śladu połączenia dwóch elementów na całym 
obwodzie i głębokości tego połączenia.

  
• Przewody mocować należy do elementów konstrukcyjnych przy 

mieszanki przeznaczonej dla tworzyw sztucznych. Rozstaw podpór zależy od rodzaju i średnicy rury oraz różnicy 
temperatur: roboczej czynnika oraz temperatury otoczenia w czasie montażu. Maksymalny rozstaw podpór poda
poniżej. 

 

Średnica zewnętrzna rury Dz

Mm 
20 
25 
32 

 
 

• Punkty stałe wykonywać należy przez montowanie obejmy pomiędzy kształtkami.
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rurociągów stalowych ocynkowanych. 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowania) mogące 
powodować uszkodzenie przewodów np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i elementów muru.

owadzające prowadzić zgodnie z projektem. Doprowadzenie przewodów do przyborów wykonać jako 

Wewnętrzne przewody wodociągowe powinny być układane w kierunkach równoległych i prostopadłych do ścian.
Spadki przewodów powinny zapewniać możliwość odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz możliwość 
odpowietrzenia przez najwyżej położone punkty czerpalne.  

Instalację należy wykonać  z rur stalowych ocynkowanych do z.w. oraz z rur stalowych ocynkowanych TWT
0, łączonych na łączniki. Rurociągi łączone będą na gwint, z zastosowaniem kształtek. Instalacja 

prowadzona będzie w bruzdach ściennych, li na wierzchu ścian . Poziome przewody powinny być wykonane ze spadkiem 
0.2÷0.5% w kierunku zaworów odwadniających. Instalacja montowana będzie na gwint przy uszczelnieniu konopiami z 

Wsporniki montować maksymalnie co 1,5 m..  

Montaż rurociągów polipropylenowych. 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowania) mogące 
powodować uszkodzenie przewodów np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i elementów muru.
Piony prowadzić w bruzdach, doprowadzenie przewodów do przyborów wykonać jako kryte w bruzdach 

powinny być układane w kierunkach prostopadłych do ścian. 
Spadki przewodów powinny zapewniać możliwość odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz możliwość 
odpowietrzenia przez najwyżej położone punkty czerpalne.  

dach należy układać w karbowanych rurach osłonowych (peszel) i przykryć 1
tynku (dotyczy instalacji prowadzonej w bruzdach). Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych.
Przewody z tworzywa łączone będą przez zgrzewanie rury (rozgrzanie powierzchni zewnętrznej) i złączki (rozgrzanie 

Do zgrzewania rur powinny być używane tylko oryginalne przyrządy. Nakładki grzewcze należy silnie dokręcić do płyty 
grzewczej, ich powierzchnia nie może być zabrudzona ani porysowana. Okresowo należy kontrolować temperaturę nakładek 

Rury należy przecinać prostopadle do osi, używając odpowiednich narzędzi – nożyc do rur, obcinaka krążkowego lub (dla 
większych średnic), pił z brzeszczotem przystosowanym do przecinania polipropylenu. Przy zgrzewaniu rur o większych 
średnicach końcówkę przewodu należy lekko sfazować dla łatwiejszego wykonania połączenia. 
Po upływie czasu nagrzewania należy w sposób ciągły wyjąć rurę i kształtkę z nakładek grzewczych i natychmiast 
obracania wsunąć rurę w mufę kształtki aż zaznaczona wcześniej granica głębokości zgrzewania zostanie pokryta przez 
powstały nadmiar materiału. Rura nie może być wsunięta za głęboko w kształtkę, gdyż może powstać przewężenie, a nawet 

Po zgrzaniu elementów należy odczekać, aż połączenie ostygnie. Nie wolno studzić połączenia wodą dla przyspieszenia 
stygnięcia. Zgrzewane elementy należy w czasie łączenia i chłodzenia unieruchomić. 
Czas zgrzewania należy stosować zgodnie z wymaganiami producenta. 

Należy pamiętać, że przy temperaturach otoczenia poniżej +5oC czas nagrzewania elementów należy odpowiednio 

Czas nagrzewania rur cienkościennych należy skrócić o połowę w stosunku do katalogowego czasu ustalonego dla 
średnicy (kształtki nagrzewamy w pełnym czasie). 

Prawidłowo wykonany zgrzew wykazuje po przecięciu brak wyraźnego śladu połączenia dwóch elementów na całym 
obwodzie i głębokości tego połączenia. 

Przewody mocować należy do elementów konstrukcyjnych przy pomocy obejm z wkładką gumową wykonaną z 
mieszanki przeznaczonej dla tworzyw sztucznych. Rozstaw podpór zależy od rodzaju i średnicy rury oraz różnicy 
temperatur: roboczej czynnika oraz temperatury otoczenia w czasie montażu. Maksymalny rozstaw podpór poda

Średnica zewnętrzna rury Dz Maksymalny rozstaw podpór przesuwnych

cm 
70 
80 
90 

 

Punkty stałe wykonywać należy przez montowanie obejmy pomiędzy kształtkami. 
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Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowania) mogące 
powodować uszkodzenie przewodów np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i elementów muru. 

owadzające prowadzić zgodnie z projektem. Doprowadzenie przewodów do przyborów wykonać jako 

Wewnętrzne przewody wodociągowe powinny być układane w kierunkach równoległych i prostopadłych do ścian. 
ość odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz możliwość 

Instalację należy wykonać  z rur stalowych ocynkowanych do z.w. oraz z rur stalowych ocynkowanych TWT-2 do c.w.  
0, łączonych na łączniki. Rurociągi łączone będą na gwint, z zastosowaniem kształtek. Instalacja 

prowadzona będzie w bruzdach ściennych, li na wierzchu ścian . Poziome przewody powinny być wykonane ze spadkiem 
stalacja montowana będzie na gwint przy uszczelnieniu konopiami z 

liwe do wyeliminowania) mogące 
powodować uszkodzenie przewodów np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i elementów muru. 
Piony prowadzić w bruzdach, doprowadzenie przewodów do przyborów wykonać jako kryte w bruzdach  

 
Spadki przewodów powinny zapewniać możliwość odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz możliwość 

dach należy układać w karbowanych rurach osłonowych (peszel) i przykryć 1-2 cm warstwą 
tynku (dotyczy instalacji prowadzonej w bruzdach). Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. 

ury (rozgrzanie powierzchni zewnętrznej) i złączki (rozgrzanie 

Do zgrzewania rur powinny być używane tylko oryginalne przyrządy. Nakładki grzewcze należy silnie dokręcić do płyty 
ani porysowana. Okresowo należy kontrolować temperaturę nakładek 

nożyc do rur, obcinaka krążkowego lub (dla 
cinania polipropylenu. Przy zgrzewaniu rur o większych 

Po upływie czasu nagrzewania należy w sposób ciągły wyjąć rurę i kształtkę z nakładek grzewczych i natychmiast bez 
obracania wsunąć rurę w mufę kształtki aż zaznaczona wcześniej granica głębokości zgrzewania zostanie pokryta przez 
powstały nadmiar materiału. Rura nie może być wsunięta za głęboko w kształtkę, gdyż może powstać przewężenie, a nawet 

Po zgrzaniu elementów należy odczekać, aż połączenie ostygnie. Nie wolno studzić połączenia wodą dla przyspieszenia 

C czas nagrzewania elementów należy odpowiednio 

Czas nagrzewania rur cienkościennych należy skrócić o połowę w stosunku do katalogowego czasu ustalonego dla 

Prawidłowo wykonany zgrzew wykazuje po przecięciu brak wyraźnego śladu połączenia dwóch elementów na całym 

pomocy obejm z wkładką gumową wykonaną z 
mieszanki przeznaczonej dla tworzyw sztucznych. Rozstaw podpór zależy od rodzaju i średnicy rury oraz różnicy 
temperatur: roboczej czynnika oraz temperatury otoczenia w czasie montażu. Maksymalny rozstaw podpór podano 

Maksymalny rozstaw podpór przesuwnych 
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• Należy unikać wykonywania instalacji w ujemnych temperaturach, gdyż two
kruche i np. silniejsze uderzenia mechaniczne lub zbyt wymuszony montaż mogą spowodować mikropęknięcia 
stanowiące ogniska korozji materiałowej.

• Całość robót wykonać zgodnie z:
- „Warunkami technicznymi wykonania i od

przemysłowe”,  
- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji z tworzyw sztucznych”,

 
VI. Próby ciśnieniowe 
Wszystkie instalacje wodne muszą być, zgodnie z Warunkami Technicznymi Wyk
Montażowych poddane próbie ciśnieniowej przed zakryciem i zaizolowaniem.
Dla instalacji należy wykonać próbę na ciśnienie 0.9 MPa /min 1,5 krotna wartość planowanego ciśnienia roboczego/. 
Próbę ciśnieniową należy przeprowadzić jako wstępną, główną i końcową. Przy próbie wstępnej należy zastosować ciśnienie 
próbne odpowiadające 1,5-krotnej wartości najwyższego możliwego ciśnienia roboczego. Ciśnienie to musi być w okresie 30 
minut wytworzone dwukrotnie, w odstępie 10 minut. 
niż 0,6 bara. Nie mogą wystąpić żadne nieszczelności.
Bezpośrednio po próbie wstępnej należy przeprowadzić próbę główną. Czas próby głównej wynosi 2 godziny. W tym czasie 
ciśnienie próbne odczytane po próbie wstępnej nie może obniżyć się o więcej niż 0,2 bara
Po zakończeniu próby wstępnej i głównej należy przeprowadzić próbę końcową /impulsową/. W próbie tej w 4 cyklach co 
najmniej 5 minutowych wytwarzane jest na przemian ciśnienie 10 i 
powinna być pozostawiona w stanie bezciśnieniowym.
Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 
0,1bara.Powinien on być umieszczony w możliwi
Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół.
 
VII. Montaż armatury  
Jeżeli w dokumentacji technicznej nie podano specjalnych wymagań, wysokość ustawienia armatury czerpalnej powinna być 
następująca: 

- zawory czerpalne do zlewów oraz baterio ścienne do umywalek, zmywaków, zlewo
przyborem, licząc od górnej krawędzi przedniej ścianki przyboru do osi wylotu podejścia czerpalne

- baterie wannowe ścienne - 0,10 ÷ 0,18 m nad górną krawędzią wanny, l
- zawory czerpalne oraz baterie ścienne do ba

od osi wylotów podejść czerpalnych,
- baterie ścienne - 1,0 ÷ 1,5 m nad posadzką basenów, licząc od w
- automatyczne ciśnieniowe zawory spłuku

Jeżeli w projekcie nie są podane specjalne wymagania, oś armatury czerpalnej ściennej po
przyboru z wyjątkiem baterii wannowej, która może być ustawiona w odległości Vs długości wanny od strony otworu 
spustowego. 
Do baterii i zaworów czerpalnych stojących należy stosować łączniki elastyczne, ogranicza
drgań powodowanych działaniem tej armatury.
 
5.1.2.2.4 Kanalizacja sanitarna. 

I. Montaż rur kanalizacyjnych PCV
Rury z PVC można układać przy temperaturze powietrz od 0
Rury z PVC należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych
pierścieniem gumowym. 
W celu prawidłowego przeprowadzenia montaży przewody należy właściwie przygotować rury z PVC, wykonując odpowiednio 
wszystkie czynności przygotowawcze takiej jak:

- przycinanie rur, 
- ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie.

Rury, które są przycinane na placu budowy, powinny być najpierw oczyszczone. Podczas cięcia należy pamiętać o 
zachowaniu kąta prostego. Do cięcia należy używać piły o drobnych zębach, a dla zachowania kąta prostego można używać 
skrzynki uciosowej. Nie należy skracać i przycinać kształtek.
Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce rury pod końcem 15
wykonanego skosu powinny być takie, aby powierzchnia połowy grubości ścianki rury była nadal 
bosym końcu rury należy przy połączeniu kielichowym wciskowym zaznaczyć głębokość złącza.
Złącza kielichowe wciskane należy wykonywać wkładając do wgłębienia kielicha rury specjalnie wyprofilowaną pierścieniową 
uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem 
silikonowym. Do wciskania bosego końca rury przy średnicach powyżej 90 mm używać należy wciskarek.
Montaż kanalizacji wykonać zgodnie z instrukcją montażu p
Prowadzenie instalacji powinno być zgodne z PN

TOOR Usługi w budownictwie 

ul. Wojciechowskiego 36 m 23B 

Należy unikać wykonywania instalacji w ujemnych temperaturach, gdyż tworzywo w tych warunkach staje się bardziej 
kruche i np. silniejsze uderzenia mechaniczne lub zbyt wymuszony montaż mogą spowodować mikropęknięcia 
stanowiące ogniska korozji materiałowej. 
Całość robót wykonać zgodnie z: 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji z tworzyw sztucznych”, 

Wszystkie instalacje wodne muszą być, zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano
Montażowych poddane próbie ciśnieniowej przed zakryciem i zaizolowaniem. 
Dla instalacji należy wykonać próbę na ciśnienie 0.9 MPa /min 1,5 krotna wartość planowanego ciśnienia roboczego/. 

dzić jako wstępną, główną i końcową. Przy próbie wstępnej należy zastosować ciśnienie 
krotnej wartości najwyższego możliwego ciśnienia roboczego. Ciśnienie to musi być w okresie 30 

minut wytworzone dwukrotnie, w odstępie 10 minut. Po dalszych 30 minutach próby, ciśnienie nie może obniżyć się o więcej 
niż 0,6 bara. Nie mogą wystąpić żadne nieszczelności. 
Bezpośrednio po próbie wstępnej należy przeprowadzić próbę główną. Czas próby głównej wynosi 2 godziny. W tym czasie 

ne odczytane po próbie wstępnej nie może obniżyć się o więcej niż 0,2 bara 
Po zakończeniu próby wstępnej i głównej należy przeprowadzić próbę końcową /impulsową/. W próbie tej w 4 cyklach co 
najmniej 5 minutowych wytwarzane jest na przemian ciśnienie 10 i 1 bar. Pomiędzy poszczególnymi cyklami próby sieć rur 
powinna być pozostawiona w stanie bezciśnieniowym. 
Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 
0,1bara.Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie instalacji. 
Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 

Jeżeli w dokumentacji technicznej nie podano specjalnych wymagań, wysokość ustawienia armatury czerpalnej powinna być 

zlewów oraz baterio ścienne do umywalek, zmywaków, zlewozmywaków 
przyborem, licząc od górnej krawędzi przedniej ścianki przyboru do osi wylotu podejścia czerpalne

0,10 ÷ 0,18 m nad górną krawędzią wanny, licząc od osi wylotów podejść czerpalnych,
zawory czerpalne oraz baterie ścienne do basenów do mycia nóg - 0,10 ÷ 0,15 m nad górną krawędzią basenu, licząc 

tów podejść czerpalnych, 
1,0 ÷ 1,5 m nad posadzką basenów, licząc od wylotów osi podejść czerpalnych,

automatyczne ciśnieniowe zawory spłukujące - 1,10 m nad posadzką, licząc od osi wylotu podejścia czerpalnego.
Jeżeli w projekcie nie są podane specjalne wymagania, oś armatury czerpalnej ściennej powinna pokrywać się z osi
przyboru z wyjątkiem baterii wannowej, która może być ustawiona w odległości Vs długości wanny od strony otworu 

Do baterii i zaworów czerpalnych stojących należy stosować łączniki elastyczne, ograniczające rozchodzenie się 
nych działaniem tej armatury. 

Montaż rur kanalizacyjnych PCV 
Rury z PVC można układać przy temperaturze powietrz od 0ºC do + 30ºC.  
Rury z PVC należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych 

W celu prawidłowego przeprowadzenia montaży przewody należy właściwie przygotować rury z PVC, wykonując odpowiednio 
wszystkie czynności przygotowawcze takiej jak: 

r i ich oznaczenie. 
Rury, które są przycinane na placu budowy, powinny być najpierw oczyszczone. Podczas cięcia należy pamiętać o 
zachowaniu kąta prostego. Do cięcia należy używać piły o drobnych zębach, a dla zachowania kąta prostego można używać 

uciosowej. Nie należy skracać i przycinać kształtek. 
Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce rury pod końcem 15
wykonanego skosu powinny być takie, aby powierzchnia połowy grubości ścianki rury była nadal 
bosym końcu rury należy przy połączeniu kielichowym wciskowym zaznaczyć głębokość złącza. 
Złącza kielichowe wciskane należy wykonywać wkładając do wgłębienia kielicha rury specjalnie wyprofilowaną pierścieniową 

a następnie wciskając bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem 
silikonowym. Do wciskania bosego końca rury przy średnicach powyżej 90 mm używać należy wciskarek.
Montaż kanalizacji wykonać zgodnie z instrukcją montażu producentów. 
Prowadzenie instalacji powinno być zgodne z PN-81/C-10700 „Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

28 | S t r o n a  

rzywo w tych warunkach staje się bardziej 
kruche i np. silniejsze uderzenia mechaniczne lub zbyt wymuszony montaż mogą spowodować mikropęknięcia 

bioru robót budowlano montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i 

onania i Odbioru Robót Budowlano-

Dla instalacji należy wykonać próbę na ciśnienie 0.9 MPa /min 1,5 krotna wartość planowanego ciśnienia roboczego/.  
dzić jako wstępną, główną i końcową. Przy próbie wstępnej należy zastosować ciśnienie 

krotnej wartości najwyższego możliwego ciśnienia roboczego. Ciśnienie to musi być w okresie 30 
Po dalszych 30 minutach próby, ciśnienie nie może obniżyć się o więcej 

Bezpośrednio po próbie wstępnej należy przeprowadzić próbę główną. Czas próby głównej wynosi 2 godziny. W tym czasie 

Po zakończeniu próby wstępnej i głównej należy przeprowadzić próbę końcową /impulsową/. W próbie tej w 4 cyklach co 
1 bar. Pomiędzy poszczególnymi cyklami próby sieć rur 

Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 

Jeżeli w dokumentacji technicznej nie podano specjalnych wymagań, wysokość ustawienia armatury czerpalnej powinna być 

zmywaków - 0,25 ÷ 0,35 m nad 
przyborem, licząc od górnej krawędzi przedniej ścianki przyboru do osi wylotu podejścia czerpalnego, 

icząc od osi wylotów podejść czerpalnych, 
0,10 ÷ 0,15 m nad górną krawędzią basenu, licząc 

ylotów osi podejść czerpalnych, 
1,10 m nad posadzką, licząc od osi wylotu podejścia czerpalnego. 

winna pokrywać się z osią symetrii 
przyboru z wyjątkiem baterii wannowej, która może być ustawiona w odległości Vs długości wanny od strony otworu 

jące rozchodzenie się hałasu i 

 specjalnie wyprofilowanym 

W celu prawidłowego przeprowadzenia montaży przewody należy właściwie przygotować rury z PVC, wykonując odpowiednio 

Rury, które są przycinane na placu budowy, powinny być najpierw oczyszczone. Podczas cięcia należy pamiętać o 
zachowaniu kąta prostego. Do cięcia należy używać piły o drobnych zębach, a dla zachowania kąta prostego można używać 

Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce rury pod końcem 15o. Wymiary 
wykonanego skosu powinny być takie, aby powierzchnia połowy grubości ścianki rury była nadal prostopadła do osi rury. Na 

Złącza kielichowe wciskane należy wykonywać wkładając do wgłębienia kielicha rury specjalnie wyprofilowaną pierścieniową 
a następnie wciskając bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem 

silikonowym. Do wciskania bosego końca rury przy średnicach powyżej 90 mm używać należy wciskarek. 

10700 „Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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W miejscu przejść rurociągów przez przegrody budowlane powinny być osadzone tuleje , przy czym w miejscach tych nie 
wolno wykonywać połączeń rur. Przestrzeń między rurociągiem a tuleją ochronną powinna być wypełniona szczeliwem 
elastycznym. 
Przewody z rur kanalizacyjnych powinny być układane kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków.
Minimalna odległość przewodów z PCV od przewodów cieplnych wynosi 0.1 m. W przypadku mniejszej odległości należy 
stosować izolację termiczną / o ile instalacja cieplna takiej nie posiada.
Przewody kanalizacyjne należy mocować do elementów konstrukcyjnych budynku za pomocą uchwytów stalow
z tworzywa. Elementy mocujące zawsze powinny obejmować rurę pod kielichem.
Maksymalny rozstaw uchwytów na przewodach poziomych wynosi 1m.

II. Próba szczelności. 
Próbę szczelności przewodów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN
Próbę szczelności wykonuje się po uruchomieniu instalacji sprawdzając wszystkie połączenia.
Kontrolę szczelności przewodów poziomych, układanych pod posadzką należy przeprowadzić przed ich zasypaniem.
W razie stwierdzenia nieszczelności należy wymieni

III. Montaż przyborów sanitarnych 
Nie obudowane szafkami kuchennymi zmy
w sposób zapewniający łatwy demontaż oraz właściwe użytkowanie przyborów. Konstrukcja ws
obciążonego silą statyczną równą 500 N, przyłożoną w środku przedniej krawędzi obrzeża przyboru w czasie 3 godzin, nie 
powinna się odkształcić w sposób widoczny.

Miski ustępowe i bidety należy mocować do posadzek w sposób zape
Miski ustępowe powinny być ze wszystkich stron dostępne. Obmurowanie lub zabetonowanie ich obrzeży przy posadzce jest 
niedopuszczalne. 

Dopuszcza się stosowanie misek ustępowych i bidetów mocowanych do 

Przybory i urządzenia łączone z urządze
Wysokość zamknięcia wodnego powinna gwarantować nie
przyborów oraz przenikania zapachów z instalacji do pomieszczeń. Wyso
powinna wynosić co najmniej: 

- przy miskach ustępowych, pisuarach, zle
pralkach, 
wpustach piwnicznych itp. - 75 mm,

- przy wpustach podłogowych - 50 mm,
- przy przewodach spustowych deszczowych 
- przy przewodach spustowych deszczowych odwadniających balkony 

Zlewy należy umieszczać na wysokości 0,50 ÷ 0,60 m nad podłogą, liczą
nie są ustawione na szafkach należy umieszczać na wysokości 0,80 ÷ 0,90 m, gdy są przeznaczone do pracy stojącej oraz na 
wysokości 0,60 m, gdy są przeznaczone do pracy siedzącej, na zaple

Zlewozmywaki w kuchniach zbiorowego ży
do łatwego czyszczenia. 

Umywalki należy umieszczać na wysokości 0,75 ÷ 0,80 m, a w przedszkolach na wysokości 0,60 m.
szeregowego ustawiania umywalek indywidualnych odstęp między kra
najmniej 0,30 m. Umywalki montowane w szpitalach, obiektach służby zdrowia i żłob
odległości 7 cm od tylnej ściany, z wyjątkiem węzłów sa

Miski ustępowe i pisuary powinny być wy
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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, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną.
 
Program zapewnienia jakości winien zawierać:

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne.
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
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W miejscu przejść rurociągów przez przegrody budowlane powinny być osadzone tuleje , przy czym w miejscach tych nie 
konywać połączeń rur. Przestrzeń między rurociągiem a tuleją ochronną powinna być wypełniona szczeliwem 

Przewody z rur kanalizacyjnych powinny być układane kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków.
PCV od przewodów cieplnych wynosi 0.1 m. W przypadku mniejszej odległości należy 

stosować izolację termiczną / o ile instalacja cieplna takiej nie posiada. 
Przewody kanalizacyjne należy mocować do elementów konstrukcyjnych budynku za pomocą uchwytów stalow
z tworzywa. Elementy mocujące zawsze powinny obejmować rurę pod kielichem. 
Maksymalny rozstaw uchwytów na przewodach poziomych wynosi 1m. 

Próbę szczelności przewodów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735. 
Próbę szczelności wykonuje się po uruchomieniu instalacji sprawdzając wszystkie połączenia. 
Kontrolę szczelności przewodów poziomych, układanych pod posadzką należy przeprowadzić przed ich zasypaniem.
W razie stwierdzenia nieszczelności należy wymienić uszczelki. 

Montaż przyborów sanitarnych  
Nie obudowane szafkami kuchennymi zmywaki i zlewozmywaki, a także umywalki, pisuary i zlewy należy mocować do ściany 

sób zapewniający łatwy demontaż oraz właściwe użytkowanie przyborów. Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego 
tyczną równą 500 N, przyłożoną w środku przedniej krawędzi obrzeża przyboru w czasie 3 godzin, nie 

powinna się odkształcić w sposób widoczny. 

Miski ustępowe i bidety należy mocować do posadzek w sposób zapewniający łatwy demontaż i właściwe ich użytkowanie. 
we powinny być ze wszystkich stron dostępne. Obmurowanie lub zabetonowanie ich obrzeży przy posadzce jest 

Dopuszcza się stosowanie misek ustępowych i bidetów mocowanych do ściany. 

Przybory i urządzenia łączone z urządzeniem kanalizacyjnym należy wyposażyć w indywidualne zamknięcia wodne (syfony). 
Wysokość zamknięcia wodnego powinna gwarantować niemożność wysysania wody z syfonu podczas spły

przenikania zapachów z instalacji do pomieszczeń. Wysokość zamknięć wodnych dla przyborów sani

przy miskach ustępowych, pisuarach, zlewach, zlewozmywakach, umywalkach, bidetach, wannach, automatycznych 

75 mm, 
50 mm, 

przy przewodach spustowych deszczowych - 100 mm, 
przy przewodach spustowych deszczowych odwadniających balkony - 50 mm. 

Zlewy należy umieszczać na wysokości 0,50 ÷ 0,60 m nad podłogą, licząc od góry krawędzi miski zlewu Zlewozmywaki, jeżeli 
nie są ustawione na szafkach należy umieszczać na wysokości 0,80 ÷ 0,90 m, gdy są przeznaczone do pracy stojącej oraz na 
wysokości 0,60 m, gdy są przeznaczone do pracy siedzącej, na zapleczu zakładów zbiorowego żywienia.

Zlewozmywaki w kuchniach zbiorowego żywienia należy wyposażyć w tłuszczowniki indywidualne, zaopatrzone w urządzenia 

Umywalki należy umieszczać na wysokości 0,75 ÷ 0,80 m, a w przedszkolach na wysokości 0,60 m.
szeregowego ustawiania umywalek indywidualnych odstęp między krawędziami sąsiadujących umywalek powinien wy

ne w szpitalach, obiektach służby zdrowia i żłobkach powinny być montowane w 
cm od tylnej ściany, z wyjątkiem węzłów sanitarnych. 

Miski ustępowe i pisuary powinny być wyposażone w urządzenia spłukujące 

KONTROLA JAKOŚCI, ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

enia 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, możliwości techniczne, kadrowe i 

e gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną.

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne. 
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
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W miejscu przejść rurociągów przez przegrody budowlane powinny być osadzone tuleje , przy czym w miejscach tych nie 
konywać połączeń rur. Przestrzeń między rurociągiem a tuleją ochronną powinna być wypełniona szczeliwem 

Przewody z rur kanalizacyjnych powinny być układane kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków. 
PCV od przewodów cieplnych wynosi 0.1 m. W przypadku mniejszej odległości należy 

Przewody kanalizacyjne należy mocować do elementów konstrukcyjnych budynku za pomocą uchwytów stalowych lub obejm 

Kontrolę szczelności przewodów poziomych, układanych pod posadzką należy przeprowadzić przed ich zasypaniem. 

ary i zlewy należy mocować do ściany 
porcza przyboru sanitarnego 

tyczną równą 500 N, przyłożoną w środku przedniej krawędzi obrzeża przyboru w czasie 3 godzin, nie  

taż i właściwe ich użytkowanie. 
we powinny być ze wszystkich stron dostępne. Obmurowanie lub zabetonowanie ich obrzeży przy posadzce jest  

widualne zamknięcia wodne (syfony). 
możność wysysania wody z syfonu podczas spływu wody z innych 

kość zamknięć wodnych dla przyborów sanitarnych 

tach, wannach, automatycznych 

c od góry krawędzi miski zlewu Zlewozmywaki, jeżeli 
nie są ustawione na szafkach należy umieszczać na wysokości 0,80 ÷ 0,90 m, gdy są przeznaczone do pracy stojącej oraz na  

iorowego żywienia. 

widualne, zaopatrzone w urządzenia  

Umywalki należy umieszczać na wysokości 0,75 ÷ 0,80 m, a w przedszkolach na wysokości 0,60 m. W przypadku 
wędziami sąsiadujących umywalek powinien wynosić co 

kach powinny być montowane w  
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Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu 
zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 

e gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną. 

wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
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- system (sposób i procedurę) proponowanej kont
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własne

Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań).
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań labora

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi nadzoru. 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami techn
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku mate
itp., 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i 
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwa
robót. 

 
6.2 Certyfikaty i deklaracje. 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia ty
• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicz
zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98).

• posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją opisaną powyżej i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.
• znajdują się w wykazie wyrobów, 

 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez Specyfikację Techniczną, ka
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno
 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
 
6.3 Dokumenty budowy. 

6.3.1 Dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiają
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 będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej strony budowy. 
 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpo
 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

• datę przekazania Wykonawcy terenu 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogra
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w 

związku z warunkami klimatycznymi,
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ic
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trak
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
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system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 
Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań). 
sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznym; oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw 

sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu 
zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98). 
posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
isaną powyżej i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez Specyfikację Techniczną, ka
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

ym dokumentem urzędowym 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. 

enniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez p

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

rzeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w 
związku z warunkami klimatycznymi, 
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
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nych robót, 
go lub laboratorium, któremu 

toryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

icznym; oraz wyposażeniem w 

riałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw 

lizacja i sprawdzanie urządzeń 
rzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 

posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
nych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu 

aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez Specyfikację Techniczną, każda ich partia 
znaczny jej cechy. 

cego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 

enniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 

średnio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 

mów robót, 

rzeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót. 

stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w 

h opisem w dokumentacji projektowej, 
cie wykonywania robót, 
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• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz w
przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
• inne istotne informacje o przebiegu robót.

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b
ustosunkowania się. 
 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
stanowiska. 
 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru 
umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robot.
 
6.3.2 Książka obmiarów. 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Ob
wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w Specyfikacji Technicznej.
 
6.3.3 Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jako
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.
 
6.3.4 Pozostałe dokumenty budowy.
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.3.1; 6.3.2; 6.3.3 następują

- pozwolenie na budowę, 
- protokoły przekazania terenu budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- operaty geodezyjne, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

 
6.3.5 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 przed
Zamawiającego. 
 
6.4 Zasady kontroli jakości robót.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót.
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materia
system kontroli, włączając w to personel, laborato
próbek i badań materiałów oraz robót. 
 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z często
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawar
 
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogą być 
przez Inspektora dopuszczone do użycia bez badań.
 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w Specyfikacji Technicznej. W przypadku, gdy 
nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. 
 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.
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dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je 

wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robot. 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Ob
wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w Specyfikacji Technicznej.

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

Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.3.1; 6.3.2; 6.3.3 następują

protokoły przekazania terenu budowy, 
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zasady kontroli jakości robót. 

ntroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
ami zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej.

Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogą być 
przez Inspektora dopuszczone do użycia bez badań. 

gania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w Specyfikacji Technicznej. W przypadku, gdy 
nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 

adzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.
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yniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je 

ędą przedłożone Inspektorowi nadzoru do 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 

nia się. Projektant nie jest jednak stroną 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary 
wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w Specyfikacji Technicznej. 

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

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.3.1; 6.3.2; 6.3.3 następujące dokumenty: 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 

stawiane do wglądu na życzenie 

łów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
t, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 

tliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
tymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej. 

Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogą być 

gania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w Specyfikacji Technicznej. W przypadku, gdy 
nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 

adzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
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Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkol
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia labo
te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań. Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robot 
badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wt
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.
 
6.5 Pobieranie próbek. 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub uleps
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspek
dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpo
Inspektora nadzoru. 
 
6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru u
badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia |emu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami Specyfikacji Technicznej na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 
 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki m
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatko
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną. W takim 
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobie
 
6.9 Kontrola jakości. 

Kontrola jakości winna obejmować: 
- Jakość użytego materiału. 
- Atesty na materiały i urządzenia
- Świadectwa dopuszczenia do stosowania.
- Aprobaty techniczne. 
- Protokóły odbiorów częściowych
- Zgodności wykonania robót z projektem.
- Zgodności wykonania robót z obowiązującymi przepisami i normami.
- Zgodności wykonania robót z przedmiarem robót.
- Zgodności wykonania robót ze Specyfikacją Techniczną.
- Jakość i trwałości wykonania robót.
- Zachowania warunków bhp i ochrony ppoż.
- Oceny lub opinie higieniczne Państwowego Zakładu higieny.
- Certyfikaty na materiały Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.
- Uprzątnięcia pomieszczeń po zakończeniu robót.
- Estetykę wykonania prac. 
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Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
patrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia 

te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań. Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robot 
badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

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

óbki 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.

ioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatko
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

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

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 |emu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego 

ny Wykonawcy i producenta materiałów. 

przedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami Specyfikacji Technicznej na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

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 

rium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną. W takim 
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

Atesty na materiały i urządzenia. 
Świadectwa dopuszczenia do stosowania. 

Protokóły odbiorów częściowych 
rojektem. 

Zgodności wykonania robót z obowiązującymi przepisami i normami. 
Zgodności wykonania robót z przedmiarem robót. 
Zgodności wykonania robót ze Specyfikacją Techniczną. 
Jakość i trwałości wykonania robót. 
Zachowania warunków bhp i ochrony ppoż. 

y lub opinie higieniczne Państwowego Zakładu higieny. 
Certyfikaty na materiały Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. 
Uprzątnięcia pomieszczeń po zakończeniu robót. 
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wiek niedociągnięciach dotyczących 
ratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia 

te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań. Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robot 
edy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 

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

óbki 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. 

ioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 

zone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

tora nadzoru. Próbki 
wiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

nywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia |emu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego 

przedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami Specyfikacji Technicznej na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

ateriałów 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 

wych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną. W takim 

staną przez Wykonawcę. 
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7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z doku
Techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzo
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indzi
Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony 
wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.
 
7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów.

Zasady określania ilości robót podane są w KNR

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji pro
 
7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaak
 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę, jeżeli urz
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
 
Wszystkie urządzenia pomiarowe bada przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.
 

8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDO

8.1 Rodzaje odbiorów robót. 

Roboty podlegają następującym odbiorom:
- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
- Odbiór ostateczny końcowy. 
- Odbiór pogwarancyjny. 

 
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na fnalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwia
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprow
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie doku
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowa
Techniczną i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3 Odbiór ostateczny (końcowy).

8.3.1 Zasady odbioru ostatecznego robót.
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.
 
Całkowite zakończenie robot oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwier
dziennika budowy. 

TOOR Usługi w budownictwie 

ul. Wojciechowskiego 36 m 23B 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

iaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją 
Techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

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

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indzi
Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony 

ności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Zasady określania ilości robót podane są w KNR-ach oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę, jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe bada przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Roboty podlegają następującym odbiorom: 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

ących zakryciu polega na fnalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnyc
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierając
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową. Specyfikacją 

Odbiór ostateczny (końcowy). 

Zasady odbioru ostatecznego robót. 
eczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.

Całkowite zakończenie robot oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
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mentacją projektową i Specyfikacją 

ru o zakresie obmierzanych robót i 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w 
Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością 

ności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

jektowej i kosztorysowej. 

ceptowane przez Inspektora nadzoru. 

dzenia te lub sprzęt wymagają badań 

Wszystkie urządzenia pomiarowe bada przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

ących zakryciu polega na fnalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, 

jącym wykonanie ewentualnych korekt i 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
adzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

mentów zawierających komplet wyników 
dzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową. Specyfikacją 

eczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

dzona przez Wykonawcę wpisem do 
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Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumen
 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawia
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i Specyfik
 
Odbiór ostateczny polega na sprawdzeniu:

• Zgodności wykonania instalacji z dokumentacją oraz ewentualnymi zmianami i odstępstwami, potwierdzonymi 
odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a także zgodności z przepisami szczególnymi, odpowi
Normami oraz wiedzą  techniczną.

• Jakości wykonania instalacji  
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyję
i ulegających zakryciu oraz odbiorów czę
poprawkowych. 
 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupeł
instalacji, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin
 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszcze
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną z uwzględnieniem tolerancji i me ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.3.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe).
 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robó
Zamawiającego. 
 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

• dokumentację powykonawcza, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót 
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

• recepty i ustalenia technologiczne,
• dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z Specyfikacją Techniczną i programem 

zapewnienia jakości (PZJ), 
• certyfikaty na urządzenia i wyroby,
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie 

z Specyfikacją Techniczną i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyzna
 
Wszystkie zarządzone przez komisją roboty poprawkowe lub uzupełniające będą
Zamawiającego. 
 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
 
8.4 Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych 
gwarancyjnym i rękojmi. 
 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w doku
 

TOOR Usługi w budownictwie 

ul. Wojciechowskiego 36 m 23B 

zny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

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

Odbiór ostateczny polega na sprawdzeniu: 
Zgodności wykonania instalacji z dokumentacją oraz ewentualnymi zmianami i odstępstwami, potwierdzonymi 
odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a także zgodności z przepisami szczególnymi, odpowi
Normami oraz wiedzą  techniczną. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających 
i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach 
instalacji, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną z uwzględnieniem tolerancji i me ma większego 

ływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe). 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
dokumentację powykonawcza, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót 

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
recepty i ustalenia technologiczne, 
dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z Specyfikacją Techniczną i programem 

certyfikaty na urządzenia i wyroby, 
deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie 
z Specyfikacją Techniczną i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisją roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie 

PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 
ego w dokumentach umownych. 
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zny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 

jącego w obecności Inspektora nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną. 

Zgodności wykonania instalacji z dokumentacją oraz ewentualnymi zmianami i odstępstwami, potwierdzonymi 
odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a także zgodności z przepisami szczególnymi, odpowiednimi Polskimi 

tych w trakcie odbiorów robót zanikających 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

niających w poszczególnych elementach 

gólnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną z uwzględnieniem tolerancji i me ma większego 

ływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 

t, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

dokumentację powykonawcza, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót 

wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z Specyfikacją Techniczną i programem 

deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie 

roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
czy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

stawione wg wzoru ustalonego przez 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

ciem wad, które ujawnią się w okresie 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 
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Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałt
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.
 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 

budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

 

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Elementy dokumentacji projektowej.

• Projekt budowlany dotyczący remont
Warszawie. 

 
10.2 Normy. 

- PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe 
- PN-B-01706:1999/Az1 Instalacje wodociągowe 
- PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne 
- PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania    

techniczne przy odbiorze.
- PN-74/B-01405 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazw
- PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania.
- PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.
- PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.
- PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągo

Wspólne wymagania i badania.
- PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Instalacje kanalizacyjne.
- PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodo

Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.
- PN-90/B-01421 Ciepłownictwo. Terminologia.
- PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.
- PN-90/B-02711 Kanalizacja. Pomiar ciągły natężenia przepływu objętościowego ścieków w przewodach 

kanalizacyjnych bezciśnieniowych. Wytyczne projektowania.
- PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych 

standardowych. Główne wym
- PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 

otwartego. Wymagania.
- PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów 

ciepłowniczych. Wymagania.
- PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 

zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania.
- PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych i wodnych 

zamkniętych systemów ciep
- PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania.
- PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.
- PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
- PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielkości, symbole i jednostki miar.
- PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i siec zewnętrzna. Oznaczenia graficzne.
- PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 

zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
- PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo 

i badania odbiorcze.
- PN-B-02424:1999 Rurociągi. Kształtki. Wymagania i metody badań.

TOOR Usługi w budownictwie 

ul. Wojciechowskiego 36 m 23B 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
ę bezpośrednią wraz z narzutami, 

wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 

wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Elementy dokumentacji projektowej. 

emontu i modernizacji Ośrodka Wsparcia dla Seniorów Nr 1 przy al. Zjednoczenia 13 w 

Instalacje wodociągowe – Wymagania w projektowaniu 
01706:1999/Az1 Instalacje wodociągowe – Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1)

Instalacje kanalizacyjne – Wymagania w projektowaniu 
Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania    
techniczne przy odbiorze. 
Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy i określenia. 
Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania. 
Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.  
Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki. 
Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Wspólne wymagania i badania. 
Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Instalacje kanalizacyjne. 
Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 
Ciepłownictwo. Terminologia. 
Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. 

analizacja. Pomiar ciągły natężenia przepływu objętościowego ścieków w przewodach 
kanalizacyjnych bezciśnieniowych. Wytyczne projektowania. 
Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych 
standardowych. Główne wymiary. 
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 
otwartego. Wymagania. 
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów 
ciepłowniczych. Wymagania. 

ewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 
zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania. 
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych i wodnych 
zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania. 
Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania.
Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

nika sanitarna. Istotne wielkości, symbole i jednostki miar. 
Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i siec zewnętrzna. Oznaczenia graficzne.
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 

iętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń 
i badania odbiorcze. 
Rurociągi. Kształtki. Wymagania i metody badań. 
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Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 

owe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 

obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

Ośrodka Wsparcia dla Seniorów Nr 1 przy al. Zjednoczenia 13 w 

(Zmiana Az1) 

Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania    

we i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

ciągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

analizacja. Pomiar ciągły natężenia przepływu objętościowego ścieków w przewodach 

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych 

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów 

ewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych i wodnych 

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. 

Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i siec zewnętrzna. Oznaczenia graficzne. 
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 

iętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 
Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń – Wymagania 
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- PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. Wymagania 
i badania przy odbiorze.

- BN-64/9055-02 Podpory stałe.
- PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania.
- PN-91/M-75009 Armatura 
- PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
- PN-90/H-83131.01 Centralne ogrzewanie  Grzejniki. Ogólne wymagania i badania.
- BN- 75/8864-13 Usytuowanie grzej
- BN-69?8864-23 Wsporniki do grzejników.
- PN-93/C-04607 Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody.
- PN-79/H-74244 Rury stalowe.
- PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. W
- PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania 

instalacyjne.
- PN-75/M-75114  Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.
- PN-80/M-75118  Armatura domowej sieci wo
- PN-88/M-75179 Armatura wypływowa instalacji wodociągowej. Zawory spłukujące ciśnieniowe.
- PN-75/M-75208 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe ze złączką do węża.
- PN-86/H-74084 Armatura o
- PN-EN 1333:1998 Elementy rurociągów. Definicja i dobór PN
- PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN (wymiaru nominalnego)
- PN-ISO 7-1:1995  Gwinty rurowe połączeń ze szczelno

oznaczenia
- PN-ISO 228-1:1995  Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i 

oznaczenia
- PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pit

Wymagania instalacyjne
- PN-81/B-10700.00  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Wspólne wymagania i badania.
- PN-81/B-10700.02  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badan

Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych  
- PN-71/H-04651  Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowiska
- PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowanym
- PN-70/N-01270.01 Wytyczne z
- PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych czynników
- PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania
- PN-EN 806-1 Wymagania dotyczące instalacji 
- PN-EN 12502-3  Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Ryzyko korozji w systemach przewodzących 

wodę. Część 3: Przegląd czynników wpływających na ogniowo cynkowane materiały żelazne
-     PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne 
- PN-B-02414-1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 

zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
- PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownic

ciepłowniczych. Wymagania.
- PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania.
- BN-64/9055-02 Podpory stałe.
- PN-B-02421-2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo „Izolacja cieplna ruroc

badania 
- PN-93/C-04607 Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody.
- PN-B-02424-1999 Rurociągi. Kształtki. Wymagania i metody badań.
- PN-79/H-74244 Rury stalowe.
- PN-70/H-97050 Ochrona pr
- PN-70/H-97051 Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne.
- PN-79/H-97070 Ochrona przed korozją. Pokrycie lakierowe.
- BN-76/6113-22 Farba olejno
- BN-76/6115-38 Emalie olejno
- PN- 91/B 02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów 
  ciepłowniczych. Wymagania. 
- PN 85/B-02421 Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania.
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (późniejszymi zmianami);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. NR 75/02 poz. 690);

TOOR Usługi w budownictwie 

ul. Wojciechowskiego 36 m 23B 

Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. Wymagania 
i badania przy odbiorze. 
Podpory stałe. 
Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania.
Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania.
Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania. 
Centralne ogrzewanie  Grzejniki. Ogólne wymagania i badania. 
Usytuowanie grzejników. 
Wsporniki do grzejników. 
Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody.
Rury stalowe. 
Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. W

2+Ad1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania 
instalacyjne. 
Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.
Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalki stojące.
Armatura wypływowa instalacji wodociągowej. Zawory spłukujące ciśnieniowe.
Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe ze złączką do węża.
Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty ściekowe podłogowe.
Elementy rurociągów. Definicja i dobór PN 

EN ISO 6708:1998 Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN (wymiaru nominalnego) 
Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i 
oznaczenia 
Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i 
oznaczenia 

Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pit
Wymagania instalacyjne 
Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Wspólne wymagania i badania. 
Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badan

Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych   
Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowiska
Rury stalowe ze szwem gwintowanym 
Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne 
Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych czynników
Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania 
Wymagania dotyczące instalacji wodociągowych (wewnętrznych). Część 1: Wymagania ogólne
Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Ryzyko korozji w systemach przewodzących 
wodę. Część 3: Przegląd czynników wpływających na ogniowo cynkowane materiały żelazne
Instalacje kanalizacyjne – Wymagania w projektowaniu 
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 
zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów 
ciepłowniczych. Wymagania. 
Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania.
Podpory stałe. 
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo „Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania i 

 
Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody.
Rurociągi. Kształtki. Wymagania i metody badań. 
Rury stalowe. 
Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali do malowania.
Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne.
Ochrona przed korozją. Pokrycie lakierowe. 
Farba olejno-żywiczna, przeciwrdzewna, cynkowa 60%, szara, metaliczna.
Emalie olejno-żywiczne i ftalowe, ogólnego stosowania. 
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów 
ciepłowniczych. Wymagania.  
Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (późniejszymi zmianami); 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. NR 75/02 poz. 690); 

36 | S t r o n a  

Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. Wymagania 

Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania. 
instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania. 

Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody. 

Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania. 
2+Ad1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania 

Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe. 
dociągowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalki stojące. 

Armatura wypływowa instalacji wodociągowej. Zawory spłukujące ciśnieniowe. 
Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe ze złączką do węża. 

dpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty ściekowe podłogowe. 

 
ścią uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i 

Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i 

Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej i zimnej. 

Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowiska 

Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych czynników 

wodociągowych (wewnętrznych). Część 1: Wymagania ogólne 
Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Ryzyko korozji w systemach przewodzących 
wodę. Część 3: Przegląd czynników wpływających na ogniowo cynkowane materiały żelazne 

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 
zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 

two. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów 

Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. 

iągów, armatury i urządzeń. Wymagania i 

Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody. 

zed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali do malowania. 
Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne. 

czna, przeciwrdzewna, cynkowa 60%, szara, metaliczna. 

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów  

Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 


