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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 

I. Część ogólna 
a) Nazwa zamówienia 
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej, zlokalizowanego na działce nr 210/5, obręb 
ewidencyjny 0006 Linia. 
b) Remont i zakres robót budowlanych 
 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe 
 45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych 
 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
 45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg 
 45410000-4 - Tynkowanie 
 45442100-8 - Roboty malarskie 
 45321000-3 - Izolacja cieplna 
 09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne 
Informacje o terenie budowy 
-organizacja robót budowlanych. 
Zamawiający (inwestor) przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonych w 
umowie oraz określi zasady wejścia pracowników i wjazdu pojazdów i sprzętu Wykonawcy na ten teren. 
-zabezpieczenia interesów osób trzecich 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić  
ochronę własności publicznej i prywatnej na przekazanym terenie oraz jest odpowiedzialny za szkody 
powstałe w trakcie wykonywania robót. W związku z tym, że roboty dekarskie prowadzone będą na 
wspólnym dachu, wykonawca poniesie wszelkie koszty związane ze szkodami, które może wyrządzić 
sąsiadowi. 
-wymagania dotyczące ochrony środowiska 
Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i normatywów 
w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, 
szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych 
dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonaniu robót 
budowlanych. 
-warunków bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 
Wykonawca zachowa odpowiednie warunki bhp i p.poż. w trakcie wykonywania robót i przebywania na 
obiekcie. Patrz.- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  23.06.2003r. /Dz. U. Nr 120 poz.1126/ z 
6.02.2003r./ Dz. U . Nr 47 poz. 401/,Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r./ Dz.U. Nr 169 
poz.1650/. 
Wykonawca będzie stale  utrzymywać wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości zgodnie z 
zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego w trakcie wykonywania robót i 
przebywania na obiekcie. 
-zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 
Zaplecze dla potrzeb inwestycji Wykonawca zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt. 
-ogrodzenia 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania odgrodzenia strefy niebezpiecznej taśmami terenu wokoło 
budynku w miejscach wykonania robót (na własny koszt). 
a) Kod słownika zamówień: 
45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia 
45000000-7 - Roboty budowlane 
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków 
45410000-4 - Tynkowanie 
45432110-8 - Kładzenie podłóg 
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45442100-8 - Roboty malarskie 
45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych 
45320000-6 - Roboty izolacyjne 
45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  
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 2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych, ich przechowywanie, 
transportu, warunków dostawy, składowania i kontroli jakości. 
Wykonawca robót powinien zastosować tylko te materiały, które posiadają certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, wykazując, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są one objęte certyfikacją. 
Powyższe dokumenty należy przedstawić dla inspektora nadzoru przed ich zastosowaniem. 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót 
budowlanych 
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu ,który nie będzie miał 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
4. Wymagania dotyczące środków transportu  
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. Środki transportu wykorzystywane przez 
Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz 
przepisów o ruchu drogowym. Transport poziomy i pionowy – ręcznie lub dowolny sprzęt. 
5. Kontrola, badanie, odbiór wyrobów i robót budowlanych określają normy: 
- PN-61/B/10245 Roboty blacharskie budowlane 
- PN-75/D-96000 – PN Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
- PN-68/B-10020   Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
6. Jednostki miary i obmiary są podane w poszczególnych pozycjach przedmiaru 
robót 
7. Wykonane roboty budowlane będą podlegały: 
-odbiorowi – stwierdzeniu wykonania robót ulegających zakryciu przez inspektora nadzoru 
-odbiorowi końcowego całości robót - przez komisję powołaną przez inwestora na wniosek wykonawcy. 
8. Podstawa płatności: 
8.1. Ustalenia ogólne 
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 podana przez Wykonawcę i przyjęta 
przez Zamawiającego w dokumentach umownych . 
9. Dokumenty odniesienia 
Wykonawca przedstawi wszystkie dokumenty będące podstawą do wykonania, w tym wszystkie 
elementy dokumentacji projektowej powykonawczej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty 
i ustalenia techniczne. 
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 

II. Część szczegółowa: 

B.01.00.00. ROBOTY ROZBIÓRKOWE: 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie prowadzenia 
prac przygotowawczych, rozbiórkowych i demontażowych w istniejącym obiekcie budowlanym. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przygotowawczych, 
rozbiórkowych, demontażowych i wyburzeniowych. 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót 
przygotowawczych, rozbiórkowych i demontażowych związanych z inwestycją. 
Odbicie luźnych tynków; 
Rozebranie podłoża z betonu i posadzek; 
Rozebranie ścian, filarów, kolumn; 
Rozebranie kominów; 
Rozebranie i wykucie z muru ościeżnic; 
Rozbiórka rur spustowych i rynien dachowych, oraz obróbek blacharskich; 
Rozbiórka pokrycia dachowego; 
Wywiezienie i utylizacja gruzu;  
1.4. Określenia podstawowe 

1. Rozbiórka demontażowa - prace polegające na oddzieleniu całych, dających się odrębnie 
utylizować, elementów rozbieranego obiektu. 

2. Rozbiórka wyburzeniowa - prace polegające na zburzeniu i rozdrobnieniu elementów obiektu 
przeznaczonych do rozbiórki bez wyodrębnienia jego składników nadających się do utylizacji. 

3. Opłata składowiskowa - ponoszona przez Wykonawcę opłata z tytułu zdeponowania urobku 
powstałego w wyniku przeprowadzonych prac rozbiórkowych na składowisku odpadów. 

4. Wywóz odpadów - transport urobku na składowisko i ich utylizacja.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową i ST. 
2. MATERIAŁY  
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów- podczas robót rozbiórkowych występują tylko materiały 
pomocnicze, niezbędne do wykonania określonych czynności.  
2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów 
Odzysk materiałów nie jest możliwy. Materiały przeznaczone do utylizacji. 
2.3. Składowanie materiałów 
Urobek z prac demontażowych należy składować w kontenerach na terenie działki Zamawiającego 
w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu- sprzęt typowy, niezbędny do wykonania robót rozbiórkowych. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót rozbiórkowych 
Nie stawia się szczególnych wymagań w zakresie sprzętu. Roboty można wykonać ręcznie lub przy 
użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, 
które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą 
przyjazne dla środowiska. 
4. TRANSPORT 
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4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu – niezbędny transport do pryzmowania i wywozu gruzu. 
4.2. Transport materiałów i sprzętu 
Transport materiałów z demontażu powinien odbywać się specjalistycznym taborem samochodowym 
umożliwiającym szybki rozładunek. Przewożony urobek musi być w sposób całkowicie pewny 
zabezpieczony przed przemieszczaniem się, wysypywaniem lub spadnięciem ze skrzyni ładunkowej. 
Jeżeli długość przewożonych elementów jest większa niż długość samochodu to wielkość nawisu nie 
może przekroczyć 1 m. Urobek nie może w czasie transportu wydzielać pyłu. 
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe 
muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 
Materiały z demontażu należy usuwać na bieżąco. 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót rozbiórkowych określa dokumentacja projektowa. 
5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót 
Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić badanie stanu technicznego poszczególnych 
elementów składowych, rozeznać ich otoczenie, ustalić metodę rozbiórki. 
5.3. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do prac demontażowych należy teren oznakować zgodnie z obowiązującymi 
wymogami BHP oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 
5.4. Przebieg robót rozbiórkowych 
5.4.1. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiórkowych 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 
2003 nr 47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. Przez cały czas trwania robót należy pilnować, aby do pomieszczeń, 
w których następują roboty nie wchodziły osoby postronne. 
Przed przystąpieniem do rozbiórki - trzeba opracować program rozbiórki i załogę zapoznać z nim oraz 
z bezpiecznymi sposobami wykonywania tego typu robót. 
Kierownik robót powinien wskazywać miejsca gromadzenia zdemontowanych urządzeń oraz sposoby 
ich zabezpieczania. 
Zabronione jest m.in.: 

• zrzucanie na ziemię elementów z demontażu, 
• elementy będące w bliskim sąsiedztwie demontażu należy zabezpieczyć przed zniszczeniem 

czy uszkodzeniem. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót rozbiórkowych określa umowa. 
7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót – zakres robót określa dokumentacja projektowa i 
przedmiar robót.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru Robót : podstawą odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich 
wykonania z Dokumentacją Projektową i ST. 
8.1. Przedmiot odbioru. 
Wykonanie Robót określonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robót zanikających wg zasad 
obejmujących zakres prac zanikowych. Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne fazy robót. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej 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 poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 
Zamawiający (lub Inspektor Nadzoru, jeżeli został powołany). 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności : kwota ryczałtowa określona w zamówieniu 
publicznym. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 10. 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z 
późniejszymi zmianami. 

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 
budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 
1256 z 2002r.). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 poz. 140). 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 
poz. 1126 z 2003 r.). 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002r.). 

7. Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z późniejszymi 
zmianami. 

B.02.00.00. ROBOTY DEKARSKIE 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wymiany pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementów wystających 
ponad dach budynku. 
1.3.1 Roboty dekarskie: 
- wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej powlekanej grubości 0,55mm, 
- wykonanie obróbek z materiałów innych niż blacha, 
- wymiana elementów wyposażenia dachu, 
- montaż wywiewek kanalizacyjnych oraz wywietrzników dachowych, 
- montaż kompletnego systemu rynnowego 150/120 ( rynny dachowe, rury spustowe, haki, itp.), 
- wykonanie docieplenia dachu styropapą gr. 20 cm, 
- wykonanie pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej dwukrotnie ( podkładowa + wierzchnia), 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 
2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych zgodnie 
z-polskimi normami 
2.2. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej 
Papa asfaltowa na tkaninie technicznej składa się z tkaniny asfaltem PS40/175, z obustronną powłoką 
asfaltową PS-85 i posypką mineralną. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997. 
2.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport zgodnie z zaleceniami producenta 
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2 .3. Papa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej nawierzchniowa i 
podkładowa np. wg Świadectwa ITB nr 974/93 
2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami na gorąco. Wymagania 
wg PN-B-24625:1998 
2.5. Roztwór asfaltowy do gruntowania. Wymagania wg normy PN-B-24620:1998. 
2.6. Blacha stalowa ocynkowana płaska powlekana wg PN-61/B-10245, PN-EN 
10203:1998 
2.7. Styropapa 
Podstawowym materiałem do wykonania izolacji termicznej stropodachów jest styropapa. Sytropapa 
powstaje przez przyklejenie wysokiej jakości płyt styropianowych ( EPS100) do papy podkładowej ( na 
welonie z włókna szklanego, P100/200-20) za pomocą kleju na zimno. Klej posiada znacznie lepsze 
właściwości niż tradycyjne lepiki. Stosowana do wyrobu papa i klej nie są agresywne w stosunku do 
styropianu i nie powodują jego degradacji. 
Płyty stosuje się od zewnętrznej strony stropodachu lub ścian piwnic.                                                        
Współczynnik przewodzenia ciepła: 0,035W/mK; masa: około 8kg na 1 m2; wytrzymałość okładziny 
papowej na odrywanie: 0,1 Mpa. Styropian zastosowany w płytach odporny jest na długotrwałe 
działanie temperatury +85st.C i krótkotrwałe +110 st.C 
Materiał powinien odpowiadać polskim normom lub posiadać atest ITB oraz ocenę higieniczno – 
sanitarną. 
2.8. Blacha stalowa powlekana. 
Blacha stalowa powlekana grubości min. 0,55 mm. Wytrzymałość na rozciąganie Rm min=150N/mm2; 
wydłużenie A50 mm min. 150%; wydłużenie trwałe max. 0,1%. 
Powierzchnia blach powinna być gładka i równa, brzegi powinny być przycięte pod kątem prostym. 
Blacha nie może się stykać ze stalą nieocynkowaną lub miedzią gdyż w obecności wody powstaje 
korozja kontaktowa. 
2.9. Rynny dachowe i rury spustowe systemowe. 
System rynnowy z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm, powlekanej w kolorze dachu. Rynny 
średnicy 150mm, rury spustowe średnicy 120mm. 

7. Sprzęt 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

8. Transport 
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.16.00.00. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Izolacje papowe 
5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na podłożu drewnianym na pierwszą 
warstwę można zastosować papę na tekturze odmiany 400/1200. 
5.1.2. Połączenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystającymi z dachu 
elementami powinno być wykonane w taki sposób, aby umożliwi ć wyeliminowanie wpływu 
odkształceń dachu na tynk. 
5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, a do pap smołowych 
lepik smołowy odpowiadający wymaganiom norm państwowych. Mieszanie materiałów smołowych i 
asfaltowych jest niedopuszczalne. 
5.1.4. Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między 
poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0-1,5 mm. 
5.1.5. Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna 
być nie mniejsza niż 10 cm. 
Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. 
5.2. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej  
Pokrycie z dwóch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej może być wykonywane na połaciach dachowych 
o pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999, tzn. od 1% do 20% na podłożu:  
a) betonowym,  
b) na płycie warstwowej ze styropianu z okleiną z pap asfaltowych; papa stanowiąca okleinę płyt  
styropianowych nie jest wliczana do liczby warstw pokrycia.  
Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do Podłoża oraz sklejania dwóch jej  
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warstw metodą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem palnika  
gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej.  
Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan-butan należy przestrzegać 
następujących zasad:  
a) palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i wstęgę papy 
od strony przekładki antyadhezyjnej. Jedynym wyjątkiem jest klejenie papy na powierzchni płyty 
warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza się ogrzewania podłoża,  
b) w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika 
powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej,  
c) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu masy 
asfaltowej lub jej zapalenia,  
d) fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do ogrzewanego 
podłoża wałkiem o długości równej szerokości pasma papy. 
Roboty pokrywcze papą powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej niż  
+5°C. Robót pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania 
czynników atmosferycznych, takich jak temperatura poniżej +5°C lub +10°C, rosa, opady deszczu lub 
śniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie.   
Do wykonywania pokryć papowych można przystąpić:  
- po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża zgodnie z dokumentacją techniczną oraz  
wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, 
- po zakończeniu robót budowlanych towarzyszących wykonywanych na powierzchni połaci   
(osadzenie systemowych odpływów, przesmarowanie nakryw kominów, malowanie tynków kominów),  
Papę termozgrzewalną wierzchniego krycia gr. 5,2mm zgrzewać na całej powierzchni do podłoża.  
Zakłady boczne o szerokości pasa bez posypki mineralnej zgrzać tak, aby w spoinie wystąpił wypływ  
bitumu o szer. 0,5 – 1,0cm. Zakłady czołowe zgrzewać na szerokości 15cm, po uprzednim  
przetopieniu powierzchni i wciśnięciu posypki w bitum.   
Na ścianach i innych powierzchniach pionowych wykonywane obróbki z papy termozgrzewalnej  
powinna być wyprowadzona minimum 50 mm ponad warstwę poprzednią i ostatnia warstwa winna być 
zamocowana listwą dociskową z blachy ocynkowanej na kołki do danego elementu, listwę należy 
wpuścić w tynk i uszczelnić masą bitumiczną od góry.   
5.3. Montaż styropapy 
Bardzo ważnym etapem przed przystąpieniem do przyklejania styropapy jest właściwe przygotowanie 
podłoża. Musi ono zostać bardzo dobrze oczyszczone z brudu oraz starych nierówności. Należy 
pamiętać, aby dobrze zagruntować stare pokrycie roztworem bitumicznym . 
Należy koniecznie odczekać do wyschnięcia naniesionej powłoki. Na tak przygotowane podłoże można 
kleić płyty warstwowe. Klej nanosi się paskami o szer. 4 cm i gr. ok. 2 mm na oczyszczone, 
zagruntowane podłoże lub punktowo, ok. 6 - 8 placków na płytę (powierzchnia klejenia zależy  
od obliczeniowej siły ssącej wiatru), następnie na to układa się płytę oraz dociska, aby klej rozprowadził 
się po większej powierzchni. Do klejenia płyt  STYROPAPA  można stosować kleje przeznaczone do 
podłoży betonowych, z blach trapezowych i do istniejącego pokrycia papowego  lub bitumiczne masy 
klejowe .Zaleca się w strefie narażonej na mocniejsze podrywanie wiatrem zastosować dodatkowo 
łączniki mechaniczne . 
5.4. Obróbki blacharskie powlekane 
· obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 
· roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w 
temperaturze nie niższej od –15°C. 
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
5.5. Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej powlekanej 
· rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i 
składany w elementy wieloczłonowe, 
· powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być 
lutowane na całej długości, 
· rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie 
większych niż 50 cm, 
· spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem, 
· rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych, 
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5.6. Rury spustowe – z blachy jw . 
· rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza 
blachy i składany w elementy wieloczłonowe, 
· powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych 
na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 
· rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie 
większych niż 3 m, 
· uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub 
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 
· rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na 
głębokość kielicha. 

6. Kontrola jakości 
6.1. Materiały izolacyjne 
a) Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równo rzędnym dokumentem. 
b) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 
ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
c) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości 
nieodpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 
e) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
f) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest: 
– dla robót pokrywczych – m2 pokrytej powierzchni, 
– dla robót towarzyszących – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór podłoża 
· badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, 
przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 
· sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty 
kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między 
sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 
8.2. Odbiór robót pokrywczych 
· Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 
odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy 
lub utrudniony. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
– podłoża (deskowania i łat), 
– jakości zastosowanych materiałów, 
– dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
– dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
· badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
– dokumentacja techniczna, 
– dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 
warstw lub fragmentów pokrycia, 
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– zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
– protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
8.2.1. Odbiór pokrycia z dachówki ceramicznej 
· Sprawdzenie ułożenie dachówek na łaceniu, 
· sprawdzenie szerokości zakładów dachówek należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i 
końcowego przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m2. 
Dokładność pomiarów powinna wynosić zgodnie z instrukcją producenta. 
8.2.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
· sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
· sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 
· sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
· sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 
9. Podstawa płatności 
Pokrycie dachu. 
Płaci się na podstawie warunków określonych w umowie. 
10. Przepisy związane 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-67/M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia. 
BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i kwadratowym. 
PN-EN 501:1999 Wyroby  do  pokryć dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów  z  
cynku  do  pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu. 
PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 
PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu 
produkowanego fabrycznie. 
Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje, 
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r. 

 

B.03.00.00. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru stolarki okiennej i drzwiowej. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie montażu stolarki okiennej i drzwiowej. 
Zakres wykonania robót obejmuje: 
- montaż stolarki okiennej i drzwiowej  
- montaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych,  
- obróbka ościeży wewnętrznych i zewnętrznych po wykonanych pracach montażowych,  
- pomalowanie ościeży,  
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- montaż wyłazów dachowych 
- montaż okien oddymiających; 
- roboty towarzyszące 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 
2.1. Stolarka okienna PCV o współczynniku przenikania ciepła całego okna Uw=0,95 (W/m2*K). 
STOLARKA OKIENNA PCV – SZYBY BEZPIECZNE - okna uchylno rozwieralne o 
kształcie i podziale nowoprojektownym, okna z profili PCV. Profile nośne z PCV termo, 
pięciokomorowe, wzmocnione w ościeżach i skrzydłach kształtownikami np. stalowymi lub z włókna 
szklanego, kształtowniki wypełnione pianką poliuretanową - tzw. wkładka termiczna, profile o U max = 
lub < 1,10 W/m2K. Szyba ze szkła bezpiecznego, klejona z powłoką niskoemisyjną, jednokomorowa, z 
termoramką, wypełniona gazem szlachetnym np. argonem, 4/16/4, o Ug max = 1,00 W/m2K. 
Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna U = lub <1,1 W/m2K. Współczynnik infiltracji a = 
0,3, okna wyposażone w mikrowentylacje i 
rozszczelnienie ręczne, klamki. Kolor stolarki w uzgodnieniu z inwestorem. 
2.2. Drzwi wejściowe zewnętrzne główne aluminiowe jednoskrzydłowe, z przegrodą termiczną. 
Skrzydło i ościeżnica wykonane z profili aluminiowych, trzykomorowych z przegrodą termiczna. 
Skrzydło drzwiowe wypełnione szyba zespoloną. Rama skrzydeł i ościeżnica malowane proszkowo. 
Szyby ze szkła bezpiecznego P4. Pozostałe drzwi wejściowe stalowe, ocieplone pełne. Drzwi mają 
posiadać ograniczniki otwierania 90 stopni. 
2.3. Stolarka drzwiowa drewniana lub z materiałów drewnopodobnych. 
Szczegóły w części graficznej projektu. 
Witryny wewnętrzne systemowe aluminiowe, ścianka aluminiowo-szklana, szklenie bezpieczne, profil 
ościeży aluminiowy, stolarka malowana proszkowo na kolor naturalnego aluminium, szklenie – szkło 
białe, zwykłe bezpieczne P4, pojedyncze. W ściankę wpite drzwi pojedyncze. 
2.4.Taśmy uszczelniające styki stolarki okiennej, zewnętrznej stolarki drzwiowej i warstwy 
termoizolacyjnej. 
Do uszczelniania szyb stosować kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997 
2.5. Pianka poliuretanowa montażowa niskoprężna. 
2.6. Łączniki mechaniczne z blach montażowych + kołki montażowe. 
2.7. Klej do osadzania parapetów. 
2.8. Taśma i folia malarska do zabezpieczania powierzchni stolarki prze robotami wykończeniowymi. 
2.9. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 
Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm – 
wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki 
budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 
Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. 
Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, 
chromianową przeciwrdzewną. 
2.10. Farby do malowania ościeżnic. 
Do malowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować: 
- do elementów konfekcjonowanych należy stosować zestaw farb chemoutwardzalnych szybko-
schnących wg BN-71/6113-46 
- do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe 
ogólnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-żywiczne i ftalowe ogólnego stosowania 
wg BN-76/6115-38. 
2.11Parapety wewnętrzne. 
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Drewniane, kamienne lub konglomeratowe, mocowane tradycyjnie z wcięciem w otwór okienny. 
Przyklejane i odizolowane termicznie od ościeżnicy oraz ściany za pomocą pianki montażowej i 
styropianu.  
2.12Parapety zewnętrzne. 
Parapety zewnętrzne z profili blachy aluminiowej powlekanej w wybranym kolorze przez inwestora 
lub tytanowo cynkowej w tym samym kolorze. 
Zaprojektowano wymianę parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej na blachę stalową 
powlekaną grubości 0,55 mm i szerokości dostosowanej do projektowanego ocieplenia, tj. szersze o 
15 cm. Odległość okapnika parapetu od otynkowanej ściany powinna wynosić min. 4cm. 
2.13. Składowanie materiałów. 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych 
urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

4.  Transport 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i trans-
portować w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub 
jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, 
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2.8. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Przygotowanie ościeży. 
5.1.1.  Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do 
którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub 
zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 
5.1.3.  Skrzydła drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 
powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy. 
Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 
5.2. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej . 
Przy montażu okien i drzwi należy stosować zasady przedstawione w opisie montażu  
producenta okien. Dla zapewnienia prawidłowego osadzenia  stolarki w trakcie prac montażowych 
należy  
zachować następujące zasady ich prowadzenia: 
- Sprawdzić dokładność wykonania otworów - szerokość otworu powinna być większa o min. 20 mm i 
max. 30 mm, natomiast wysokość o min. 35 mm a max. 50 mm od zewnętrznego  wymiaru  
ościeżnicy. W przypadku stwierdzenia odchyłek wymiarowych, ubytków muru lub innych usterek 
należy je zlikwidować przed przystąpieniem do montażu ościeżnic.  
- Przed montażem - zdjąć skrzydła  z ościeżnic.  
- Ościeżnicę ustawić w otworze na drewnianych klockach nośnych w ten sposób, aby między murem a 
ościeżnicą zachowane były luzy montażowe.  
- Wstępnie zamocować ościeżnicę w murze przy pomocy klinów. Ościeżnicę  należy klinować w jej 
narożach. Klinowanie w połowie jej wysokości może doprowadzić do odkształcenia ościeżnicy i 
uniemożliwi ć osadzenie skrzydeł lub blokować płynne otwieranie.  
- Przy pomocy poziomicy dokładnie ustawić pion i poziom ościeżnicy, a następnie przy pomocy miary 
zwijanej ustawić przekątne oraz światło ościeżnicy. Dopuszczalne różnice przekątnych nie mogą 
przekraczać 2 mm - na długości do 1 m oraz 3 mm - na długości powyżej 1 m.  
- Ościeżnicę mocować trwale w ścianie za pomocą śrub ościeżnicowych lub kotew. W przypadku 
montażu ościeżnicy na kotwach - należy je zamocować do ościeżnicy przed włożeniem jej w otwór 
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okienny. Rozstaw kotew mocujących  zgodnie z zaleceniami producenta stolarki oraz zaleceniami 
Inspektora nadzoru. Otwory na dyble wiercić po ustawieniu ościeżnicy w murze.  
- Założyć skrzydła okienne lub drzwiowe i sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania.  
- Przed przystąpieniem do wypełniania pianką montażową przestrzeni między ościeżnicą a murem - 
zabezpieczyć powierzchnie drzwi przez naklejenie papierowej taśmy malarskiej. Przy montażu okien 
lub drzwi o większych gabarytach - stosować rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy 
przed ewentualnym odkształceniem pod wpływem działania  pianki montażowej. Wypełnienie 
pianką montażową szczelin pomiędzy ramą a murem  przeprowadzać  w  temperaturze  nie 
niższej niż +5°C.  
- Po utwardzeniu się pianki montażowej i usunięciu jej nadmiaru - przystąpić  do obróbki ościeży, 
pamiętając o zabezpieczeniu okuć przed zabrudzeniem zaprawą.  
- Uszczelnić elastyczną masa silikonowa akrylową miejsca  styku  ościeżnic  z murem wzdłuż 
całego obwodu od strony wewnętrznej i zewnętrznej.  
- Po obróbce ościeży niezwłocznie zdjąć zabezpieczająca taśmę  z profili. 
Przy każdym sposobie montażu, złączki muszą pewnie przenosić siły, które miałyby negatywny 
wpływ na funkcjonowanie ślusarki. Przy planowaniu zamocowań należy brać pod uwagę:  
- obciążenia własne ; ciężar okna lub drzwi , rodzaj otworu, itp.,  
- obciążenia ruchowe ; wielkość okna lub drzwi, obciążenia wiatrem,  
- obciążenia dodatkowe – docisk przy otwieraniu i zamykaniu skrzydeł drzwiowych. 
5.3. Powłoki malarskie 
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 
Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. 
Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji 
szkodliwych dla zdrowia. 
5.4. Montaż parapetów wewnętrznych.  
Długość podokienników dobrać indywidualnie do wymienianego okna. Szerokość parapetów powinna 
być dobrana tak do poszczególnych pomieszczeń, aby odstawał od ściany ok. 5 cm .   
W  przypadku  okien  sąsiadujących  ze  sobą  na  jednej  ścianie    w  poszczególnych 
pomieszczeniach, podokienniki powinny przebiegać na  tej  samej wysokości  i w  jednej  linii.  
Podokienniki powinny być podsunięte pod  ramę okienną  i dochodzić do  listwy dystansowej 
zamontowanej pod ramą okienną.  
Miejsce styku ramy okiennej z parapetem uszczelnić masą silikonową akrylową. 
5.5. Obróbka ościeży wewnętrznych i zewnętrznych po wykonanych pracach 
montażowych.  
Ościeża  wewnętrzne  należy  wykończyć:  tynkiem  cementowo  –  wapiennym  kat.  III,  
a następnie gładzią. lub zaprawą tynkarską (w zależności od miejsca montażu stolarki okiennej) .    
Miejsce  połączenia  ramy  okiennej  z  ościeżem  uszczelnić  masą silikonową  akrylową. 
Ościeża  pomalować  farbą  emulsyjną  akrylową  zgodnie  z  SST  kolor dostosować do 
istniejących wymalowań pomieszczeń.  
Ościeża zewnętrzne uzupełnić zaprawą tynkarską szybkowiążącą. 

6. Kontrola jakości 
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla 
stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 
6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 
sprawdzenie zgodności wymiarów, 
sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych oraz z elementami dostarczonymi do odwzorowania, 
sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest: m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic 

8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty wymienione w B.05.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
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Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w 
punkcie 5. 

9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 
dostarczenie gotowej stolarki, 
osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, 
dopasowanie i wyregulowanie 
ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

10. Przepisy związane 
PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050  Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-30150:97  Kit budowlany trwale plastyczny. 
BN-67/6118-25  Pokosty sztuczne i syntetyczne. 
BN-82/6118-32  Pokost lniany. 
PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
PN-C-81901:2002  Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
BN-71/6113-46  Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kompolimeryzowane styrenowane 

B.04.00.00. PODŁOŻA I POSADZKI 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru posadzek. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 
Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 
Warstwa wyrównawcza grubości 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z 
oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z 
zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin 
dylatacyjnych. 
Posadzki właściwe. 
Posadzka z płytek gres z cokolikami luzem ułożonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z 
oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem 
punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem 
na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 
Posadzki z płytek gres o wymiarach 30x30cm gat. I, układanych na klej metodą nieregularną 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
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Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
nie zawierać domieszek organicznych, 
mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002  
2.4. Kruszywo do posadzki cementowej 
W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości 
posadzki. W posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren kruszywa 
wynoszą przy grubości warstw 2,5 cm – 10 mm, 3,5 cm – 16 mm. 
2.5. Wyroby terakotowe 
Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy. 
a) Właściwości płytek podłogowych terakotowych: 
– barwa: wg wzorca producenta 
– nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5% 
– wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa 
– ścieralność nie więcej niż 1,5 mm 
– mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20 
– kwasoodporność nie mniej niż 98% 
– ługoodporność nie mniej niż 90% 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
– długość i szerokość: ±1,5 mm 
– grubość: ± 0,5 mm 
– krzywizna: 1,0 mm 
b) Gresy – wymagania dodatkowe: 
– twardość wg skali Mohsa 8 
– ścieralność V klasa ścieralności 
– na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe. 
Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 
– stopnice schodów, 
– listwy przypodłogowe, 
– kątowniki, 
– narożniki. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
– długość i szerokość: ±1,5 mm 
– grubość: ±0,5 mm 
– krzywizna: 1,0 mm 
c) Materiały pomocnicze 
Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej. 
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-10121: 
– zaprawę z cementu portlandzkiego  – białego i mączki wapiennej 
– zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej 
kazeiny. 
d) Pakowanie 
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. 
Na opakowaniu umieszcza się: 
– nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki 
ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania 
w budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 
e) Transport 
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 
Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. 
Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze 
dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 
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f) Składowanie 
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość 
składowania do 1,8 m. 

2. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki betonowej wykonuje się ręcznie.  

4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagrunto-
waniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na 
gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 
Wymagania podstawowe. 
Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 
wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na 
ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa. 
Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i 
zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem 
papy. 
W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni 
nie powinna być niższa niż 5°C. 
Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. 
Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 
Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość 
cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. 
Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi 
o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z 
równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 
Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z 
ustalonym spadkiem.  
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna 
wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od 
płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub 
szerokości pomieszczenia. 
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez 
pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 
5.2. Podsypka 
Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 10 cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę 
powinny być zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie 
powinny przekraczać ± 1 cm. 
Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na 
uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 
współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, -        wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej 
niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni 
podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka 
rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie 
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w 
stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 



18 
 

Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni 
należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z 
suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m. 
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem 
wiązania cementu w podsypce. 

6. Kontrola jakości 
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 
6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
6.3. Należy przeprowadzić kontrol ę dotrzymania warunków ogólnych wykonania 
robót (cieplnych, wilgotnościowych). 
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 
8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową 
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 
przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom technicznym. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane 
do dziennika budowy. 
 
8.4. Odbiór powinien obejmować: 
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez 
ocenę wzrokową, 
sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na podstawie 
wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 
sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości 
należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a 
szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 
sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać 
przez ocenę wzrokową. 

9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje 
przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

10. Przepisy związane 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający. 
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B.05.00.00. OKŁADZINY I TYNKI WEWNĘTRZNE 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru okładzin tynków wewnętrznych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego. 
Tynki wewnętrzne 
Podsufitka z płyt g-k na ruszcie metalowym 
Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały. 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
–nie zawierać domieszek organicznych, 
–mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
2.2.2.  Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 
średnioziarnisty. 
2.2.3.  Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 
0,5 mm. 
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
 Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
 Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
 Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po 
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
 Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
 Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 
dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
 Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w po-
staci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jedno-
barwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw 
należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i 
wapna. 
2.4. 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≤3%. Grupa B I. 
– PN-EN 177:1997 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E≤6%. 
Grupa B IIa. 
– PN-EN 178:1998 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
6%<E≤10%. Grupa BIIb. 
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– PN-EN 159:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. 
Grupa B III. 
Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa, szczególnie dotyczy 
to płytek dla których muszą być określone takie parametry jak np. stopień ścieralności, mrozoodporność 
i twardość. 
2.5. Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania  
Kompozycje  klejące do  mocowania  płytek  ceramicznych  muszą  spełniać  wymagania  
PN-EN  12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. 
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 
2.6. 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 producenta lub 
odpowiednie aprobaty techniczne 

2.7.Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w 
normie PN-B-79405 – wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych 

Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych 
Tablica 1 

Lp. Wymagania 
GKB 

zwykła 
GKF 

ognioodporna 
GKBI 

wodoodporna 

GKFI 
wodo- i 

ognioodporna 
1 2 3 4 5 6 
1. Powierzchnia równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi 
2. Przyczepność kartonu 

do rdzenia gipsowego 
karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki 
sposób, aby przy odrywaniu ręką rwa się, nie powodując 

odklejania się od rdzenia 

3. 
Wymiary i tolerancje 

[mm] 

grubość 9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; ≥18±0,5 
szerokość 1200 (+0; –5,0) 
długość [2000÷3000] (+0; –6) 

prostopadłość różnica w długości przekątnych ≤5 

4. 
Masa 1m2 

płyty o 
grubości [kg] 

9,5 ≤9,5 – – – 
12,5 ≤12,5 11,0÷13,0 ≤12,5 11÷13,0 
15,0 ≤15,0 13,5÷16,0 ≤15,0 13,5÷15,0 

≥18,0 ≤18,0 16,0÷19,0 – – 
5. Wilgotność [%] ≤10,0 
6. Trwałość struktury przy 

opalaniu [min.] 
– ≥20 – ≥20 

7. Nasiąkliwość [%] – – ≤10 ≤10 
 
1 2 3 4 5 6 

8. Oznakowanie 

napis na 
tylnej 
stronie 
płyty 

nazwa, symbol rodzaju płyty; grubość; PN .....................;  
data produkcji 

kolor 
kartonu 

szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny 

barwa 
napisu 

niebieska czerwona niebieska czerwona 



21 
 

Tabela 2 

Grubość  
nominalna 

płyty  
gipsowej 

[mm] 

Odległość 
podpór l 

[mm] 

PRÓBA ZGINANIA 
Obciążenie niszczące 

[N] 
Ugięcie 
[mm] 

prostopadle 
do kierunku 

włókien 
kartonu 

równolegle do 
kierunku 
włókien 
kartonu 

prostopadle 
do kierunku  

włókien 
kartonu 

równolegle do 
kierunku  
włókien 
kartonu 

9,5 380 450 150 – – 
12,5 500 600 180 0,8 1,0 
15,0 600 600 180 0,8 1,0 

>18,0 720 500 – – – 

3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 

a) 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. 

b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. 
po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających, zgodnie z “Wytycznymi wykonywania robót 
budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 

d) 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. 

5.2. Przygotowanie podłoży 
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 
licach na 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 przez zmycie 10% roztworem 
szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych 
5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o 
stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 
1:1:2. 
5.4. Wykonanie okładzin 
5.4.1. Podłoża pod okładzinę 
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 
– ściany betonowe 
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– otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych 
– płyty gipsowo kartonowe. 
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, pęknięć i ubytków. 
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 M4-M7. 
W  przypadku  podłóg  nasiąkliwych  zaleca  się  zagruntowanie  preparatem  gruntującym  
(zgodnie  z  instrukcją producenta). 
W zakresie wykonania 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 prostej, 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, 
– odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie 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 M4. 
5.4.2. Wykonanie okładzin 
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 jednakowa szerokość, większą niż połowa płytki.  
Szczególnie  starannego  rozplanowania  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 usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu 
lub drugiego rzędu płytek. 
Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór kompozycji 
zależy od 
rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. 
Kompozycję  klejącą  nakłada  się  na  podłoże  gładką  krawędzią  pacy  a  następnie  
„przeczesuje”  się  powierzchnię 
zębatą  krawędzią  ustawioną  pod  kątem  około  50°.  Kompozycja  klejąca  powinna  być  
rozłożona  równomiernie  i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielość zębów pacy zależy od 
wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów  i  konsystencja  kompozycji  sprawiają,  że  
kompozycja  nie  wypływa  z  pod  płytek  i  pokrywa  minimum  65% powierzchni płytki. 
Zalecane wielkości zębów pacy w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. 
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na 
wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 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  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 odpowiednim dla niej miejscu. 
Układanie  płytek  polega  na  ułożeniu  płytki  na  ścianie,  dociśnięciu  i  „mikroruchami”  
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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.  
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.  
Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. 
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 szachtów instalacyjnych. 
Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową 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  lica.  W  przypadku  
okładania  powierzchni  krzywych  (np.  słupów)  należy  używać odpowiednich szablonów 
dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą. 
Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia 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 wodą mokrym 
pędzlem. 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni 
okładziny pocą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami 
prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną 
gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły 
kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje 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 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. 
Dla 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 których znajdują się okładziny i stawianym im 
wymaganiom. 
Impregnowane mogą być także płytki. 

5.5.Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie 
5.5.1.Okładziny na ruszcie stalowym 

Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-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, 
– przy użyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podłoża elementami łączącymi typu 
ES. 

5.6.Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach 
5.6.1.Zasady doboru konstrukcji rusztu 

Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch 
warstw: dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt – nazywanej w dalszej części 
„warstwą nośną” oraz górnej – 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 projektowaniu sufitu, należy brać pod 
uwagę następujące czynniki: 
a) kształt pomieszczenia: 
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– 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 rozwiązanie 
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 od stropu, zazwyczaj 
stosuje się rozwiązania dwuwarstwowe, 
– rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku 
usytuowania podłużnych krawędzi płyt w stosunku do tych elementów, 
b) grubość zastosowanych płyt: 
– rozmieszczenia płyt, 
– rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej zależy między innymi od sztywności płyt, 
c) funkcję jaką spełniać ma sufit: 
– jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, 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 
okładzina gipsowo-kartonowa. 

5.6.2.Tyczenie rozmieszczenia płyt 
Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe sufitów, należy przy ich wykonywaniu pamiętać 
o paru podstawowych zasadach: 
– styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z 
oknem (równolegle do kierunku 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 je tak rozmieścić, by 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 zbliżoną do połowy długości płyty, 
– jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być 
dwuwarstwowa, to drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej, 
przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu.  

5.6.3.Kotwienie 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 obciążaniu. 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 
profilowe przy pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące 
konstrukcję sufitów, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy 
spawane do istniejących zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej 
konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego 
obciążenia. 
Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie 
antykorozyjne. 

5.6.4.Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 
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Na okładziny sufitowe 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. 
Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się: 
– do listew drewnianych gwoździami lub wkrętami, 
– do profili stalowych blachowkrętami. 

5.6.5.Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych na sufitach 

Grubość płyty [mm] Kierunek mocowania 
Dopuszczalna rozpiętość między 

elementami nośnymi [mm] 

9,5 
poprzeczny 420 
podłużny 320 

12,5 
poprzeczny 500 
podłużny 420 

15,0 poprzeczny 550 
 

5.7.Sufity na ruszcie stalowym 
5.7.1.Ruszt stalowy – standard 

Prezentowany poniżej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwiązaniem 
analogicznym do niemieckiego systemu S400. 
 Elementy składowe rusztu, poza prętami, są produkowane fabrycznie przez poszczególne 
firmy zajmujące się ich wytworzeniem i dostawą. 
Opis ogólny 
Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych CD 60x27x0,6 oraz przyściennych UD 
27x28x0,6. Przedłużenia odcinków profili nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkości 
pomieszczenia, dokonuje się przy użyciu łącznika wzdłużnego (60/110). Ruszt jest pod-
wieszany 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) – gdy chodzi o sufit mocowany bezpośrednio do 
podłoża. 
 Konstrukcję 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 dla sufitów 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 nośnych opiera się między 
półkami profili UD 27x28x0,6 mocowanych do ścian. 

Grubość płyty 
gipsowo-kartonowej 

[mm] 

Dopuszczalna 
odległość między 
wieszakami [mm] 

Dopuszczalna 
odległość w warstwie 

głównej [mm] 

Dopuszczalna 
odległość w warstwie 

nośnej [mm] 
9,5 
12,5 
15,0 

850 
850 
850 

1250 
1250 
1000 

420 
500 
550 

Uwaga: Powyższe dane dotyczą płyt układanych poprzecznie do profili nośnych. 
6. Kryteria oceny jakości i odbioru 
 sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin 
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 sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 
 sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 
7. Kontrola jakości 
7.1. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsys-
tencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
8. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

9. Odbiór robót 
9.1. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże 
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 
9.2. Odbiór tynków 
9.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 
być zgodne z dokumentacją techniczną. 
9.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 
linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
– pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 
– poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
9.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 
– wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających 
z podłoża, pilśni itp., 
– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża. 
10. Podstawa płatności 
Tynki wewnętrzne. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– przygotowanie zaprawy, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
– osiatkowanie bruzd, 
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
– reperacje tynków po dziurach i hakach, 
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
11. Przepisy związane 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe z kamienia 
naturalnego. 
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne. 
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Płyty kartonowo - gipsowe 
PN-72/B-06190Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i 
badania przy odbiorze. 
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B.06.00.00. ROBOTY MALARSKIE 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST . 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót malarskich. 
1.2. Zakres stosowania SST . 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST . 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót malarskich: 
roboty malarskie wewnętrzne 
roboty malarskie zewnętrzne. 
1.4. Określenia podstawowe . 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót . 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Mleko wapienne 
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 1 
części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń. 
2.3. Spoiwa bezwodne 
2.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i 
odpowiadającą wymaganiom normy państwowej. 
2.3.2. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, 
będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym 
dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, 
lecz o krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub 
świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
2.4. Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
– wodę – do farb wapiennych, 
– terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 
– inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 
odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości 
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 
2.5. Farby budowlane gotowe 
2.5.1. Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z lateksu zgodnie z zasadami podanymi w 
normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 
2.5.3. Farby lateksowe wytwarzane fabrycznie 
Na tynkach ( ścianach wewnętrznych i sufitach) należy stosować farby lateksowe ( z przeznaczeniem 
dla budynków użyteczności publicznej, odporne na zmywanie i szorowanie) w kolorach białych i 
pastelowych, w odmianie minimum półmatowej, tworząc powierzchnie odporne na zabrudzenia i 
zarysowania. 
Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzeń. O tych właściwościach 
informują parametry dwóch powszechnie stosowanych norm odporności: PN-EN 13300 lub PN 
92/C-81517. Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zakłada badanie odporności farb wg normy ISO 
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11998. Zgodnie z nią farby dzieli się na klasy od pierwszej do piątej, ale tylko pierwsze dwie (klasa I i 
II) pozwalają na nazwanie farby produktem o wysokiej odporności mechanicznej, a konkretnie 
odporności na szorowanie na mokro. Powłoki wykonane z farb zakwalifikowanych do klasy I 
pozwalają na wykonanie 200 cykli szorowania zanim nastąpi ubytek grubości powłoki o 5 µm. W 
przypadku farb z klasy II ubytek, po tej samej liczbie cykli, może wynieść od 5 do 20 µm.  
Ubytek grubości powłoki, po określonej liczbie cykli szorowania, adekwatny do danej klasy 
• Klasa I <5 µm po 200 cyklach szorowania  
• Klasa II ≥5 µm i <20 µm po 200 cyklach szorowania  
• Klasa III ≥20 µm i <70 µm po 200 cyklach szorowania  
• Klasa IV <70 µm po 40 cyklach szorowania  
• Klasa V ≥70 µm po 40 cyklach szorowania  
Równie powszechnie stosowana jest norma PN 92/C-81517, która określa liczbę cykli szorowania na 
mokro, jaką trzeba wykonać, żeby zetrzeć farbę w całości. W wyniku czego otrzymujemy informację: 
min. 2000, 3000, 4000 lub 5000 cykli szorowania w zależności od rodzaju farby. 
Stopień połysku  
Generalna zasada brzmi: im większy stopień połysku tym farba jest mocniejsza. Dlatego farby z klasy 
I bądź II to produkty o połysku: mat, mat satynowy lub półmat. Jeśli mamy od pomalowania lamperie 
lub ścianę, przy której stoi zmywarka lub ekspres do kawy wybierzmy farbę o wysokiej klasie i jak 
największym połysku. 
Wydajność i siła krycia  
Farby lateksowe cechują się dużą wydajnością. Wynosi ona od 10 do 15 m2 z 1 litra i jest podawana 
dla jednej warstwy. Ze względu na parametry mechaniczne, jakie chcemy osiągnąć, farby lateksowe, 
pomimo dobrej siły krycia, wymagają standardowo dwukrotnego malowania.  
Farba lateksowa odporna na zmywanie czy szorowanie powinna się charakteryzować następującymi 
parametrami:  
• klasa I i II lub 2000–5000 cykli mycia (norma odporności),  
• wydajność na poziomie 10–15 m2/l przy jednokrotnym malowaniu,  
• nie żółknie,  
• wysoka siła krycia,  
• dobra przyczepność do podłoża,  
• niekapiąca.  
2.5.4. Wyroby chlorokauczukowe 
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania 
– wydajność – 6–10 m2/dm3, 
– max. czas schnięcia – 24 h 
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna 
– wydajność – 15–16 m2/dm3, 
– max. czas schnięcia – 8 h 
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały 
– do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe, 
Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego 
stosowania – biały do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych, 
2.5.5. Wyroby epoksydowe 
Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna 
– wydajność – 6–10 m2/dm3, 
– max. czas schnięcia – 24 h 
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97 
– wydajność – 4,5–5 m2/dm3 
– czas schnięcia – 24 h 
Emalia epoksydowa chemoodporna, biała 
– wydajność – 5–6 m2/dm3, 
– max. czas schnięcia – 24 h 
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara 
– wydajność – 6–8 m2/dm3 
– czas schnięcia – 24 h 
Lakier bitumiczno-epoksydowy 
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– wydajność – 1,2–1,5 m2/dm3 
– czas schnięcia – 12 h 
2.5.6. Farby olejne i ftalowe 
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 
– wydajność – 6–8 m2/dm3 
– czas schnięcia – 12 h 
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 
– wydajność – 6–10 m2/dm3 
2.5.7. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych 
Wymagania dla farb: 
– lepkość umowna: min. 60 
– gęstość: max. 1,6 g/cm3 
– zawartość substancji lotnych w% masy max. 45% 
– roztarcie pigmentów: max. 90 m 
– czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia 
5 stopnia wyschnięcia – max. 2 godz. 
Wymagania dla powłok: 
– wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 
– grubość – 100-120 mm 
– przyczepność do podłoża – 1 stopień, 
– elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub 
odstawania od podłoża, 
– twardość względna – min. 0,1, 
– odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować 
uszkodzenia powłoki 
– odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować 
spęcherzenie powłoki. 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka 
stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 
2.6. Środki gruntuj ące 
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
– na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą 
w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki 
malarskiej. 
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 
rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 
2.6.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości 
powinno 
być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%. 
2.7. Folia malarska 
Folia PCV grubości min. 0,1mm. 

3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

4. Transport 
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 

5. Wykonanie robót 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie 
zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu 
malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść 
poniżej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem 
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od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 
sanitarnych), 
– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
– całkowitym ułożeniu posadzek, 
– usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
5.1. Przygotowanie podłoży 
5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu 
i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i 
ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami 
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 
5.2. Gruntowanie. 
5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania 
powierzchni. 
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego 
rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5. 
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 
5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie 
farby podkładowe. 
5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką 
epoksydową. 
5.3. Wykonywania powłok malarskich 
5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i 
odprysków. 
5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
5.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze 
wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych 
odcieniach. 
 
 

6. Kontrola jakości 
6.1. Powierzchnia do malowania . 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
– sprawdzenie wsiąkliwości, 
– sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
– sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 
wcześniej niż po 3 s. 
6.2. Roboty malarskie . 
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%. 
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6.2.3. Badania powinny obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 
elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki 
częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

9. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania 
podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 
uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

10. Odbiór robót 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
8.1. Odbiór podłoża 
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym 
w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków 
zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże 
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa 
się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
8.2. Odbiór robót malarskich 
8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 
wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych 
okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej 
jakości wykonania. 
8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoża. 
8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

11. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z 
przygotowaniem 
do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 
malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

10. Przepisy związane 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. 
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B.07.00.00. DOCIEPLENIE ŚCIAN 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z dociepleniem ścian zewnętrznych . 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
docieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 8 - 15 cm przy użyciu gotowych zapraw klejących 
wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z 
gotowej suchej mieszanki. 
W zakres tych robót wchodzą między innymi: 
Docieplenie ścian zewnętrznych 
Ocieplenie ościeży 
Ochrona narożników wypukłych 
Zamocowanie listwy cokołowej 
Malowanie 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.   

2. Materiały. 
2.1. Styropian . 
( 1 ) Styropian samogasnący ( FS ) – pali się po zetknięciu z ogniem , ale nie podtrzymuje go i po 
chwili gaśnie . 
( 2 ) Odmiana styropianu FS 15 o gęstości pozornej nie mniejszej niż 15 kg/m3 . 
( 3 ) Wymiary styropianu : 
-długość 1000 mm 
-szerokość 500 mm 
-grubość 10-1500 mm 
( 4 ) chłonność wody po 24 godzinach – 0,65 ( % , V/V ) 
( 5 ) współczynnik przewodzenia ciepła λ – 0,036 
( 6 ) wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni – 231,7 kPa 
( 7 ) naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu 89 kPa 
( 8 ) temperatura użytkowania od – 150 do + 80 stopni C 
2.2. Preparat gruntujący . 
( 1 ) zużycie 0,2 kg/m2 
( 2 ) gruntowanie jest etapem początkowym przed nakładaniem na powierzchnie obrabiane następnych 
powłok 
( 3 ) preparat gruntujący musi się charakteryzować zdolnością do silnego związania z podłożem i 
stworzenia jednolitej powłoki oraz zwiększenia przyczepności 
( 4 ) środek gruntujący powinien zabezpieczyć podłoże przed wchłanianiem wody przez co poprawia 
mrozoodporność i izolacyjność cieplną 
( 5 ) preparat gruntujący powinna charakteryzować duża paroprzepuszczalność 
2.3. Zaprawa klejowa . 
( 1 ) sucha mieszanka – zużycie 8,4 kg/m2 
( 2 ) czas pełnego utwardzenia 8-12 godzin 
( 3 ) przyczepność do podłoża 0,16 MPa 
( 4 ) czas korekcji klejenia 10 minut 
( 5 ) temperatura klejenia od (+) 5 do (+) 30 stopni 
( 6 ) plastyczny ,odporny na działanie wody i mrozu 
( 7 ) postać handlowa – sucha mieszanka do związania z wodą 
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2.4. Łączniki do mechanicznego mocowania styropianu ( kołki rozporowe ) 
( 1 ) zużycie 4 szt / m2 
( 2 ) kołki stalowe o średnicy 12 mm i długości 240 mm 
( 3 ) kołki ocynkowane ze stali St3 
( 4 ) podkładki dystansowe 50 x 50 x 5 mm 
2.5. Siatka z włókna szklanego. 
( 1 ) rodzaj splotu : gazejski 
( 2 ) masa : 145 g/m2 
( 3 ) zużycie 1,1 m2/m2 
( 4 ) wymiary oczka 5,0 x 5,0 mm 
( 5 ) wymiary siatki : długość 50,0 m ; szerokość 1,0 m 
( 6 ) siła zrywająca ( N / 5 cm ) : 
-osnowa 1500 , 
-wątek 1650 , 
2.6. Podkład tynkarski . 
( 1 ) zużycie 0,32 kg / m2 
( 2 ) temperatura nakładania od (+) 5 do (+) 30 stopni 
( 3 ) czas przydatności do zużycia po zmieszaniu z wodą : 3 godziny 
( 4 ) postać handlowa : tynk gotowy do zużycia po zmieszaniu z wodą 
( 5 ) pełne związanie po 1 – 3 dni 
( 6 ) grubość warstwy od 2 do 7 mm 
2.7.Wyprawa tynkarska – sucha mieszanka . 
( 1 ) zużycie 2,63 kg / m2 
( 2 ) tynki mineralne 
( 3 ) grubość warstwy od 2 – 4 mm 
( 4 ) faktura – baranek 
( 5 ) temperatura nakładania od (+) 5 do (+) 25 stopni 
( 6 ) czas przydatności do użycia po związaniu z wodą : 1 godzina 
( 7 ) pełne związanie po czasie 36-48 godzin 
( 8 ) postać handlowa – proszek do zmieszania z wodą 
2.8. Listwy narożnikowe i cokołowe. 
( 1 ) narożniki aluminiowe z siatką z włókna szklanego 
( 2 ) długość listwy 2,5 m 
( 3 ) szerokość siatki 10 x 10 cm 
2.9. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

3. Sprzęt 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport 
Materiały do docieplenia ścian można przewozić dowolnymi środkami transportu , oraz zgodnie z 
przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. Wykonanie robót 
1.Zredukowanie chłonności podłoża emulsją gruntującą 
2.Cięcie płyt styropianowych 
3.Przygotowanie masy klejącej 
4.Przymocowanie płyt styropianowych masą klejącą i łącznikami mechaniczne 
5.Wyrównanie styropianu poprzez oszlifowanie 
6.Umocowanie siatki z włókna szklanego do płyt styropianowych 
7.Wykonanie podkładu tynkarskiego 
8.Wykonanie tynku cienkowarstwowego 
9. Umocowanie listew narożnikowych i cokołowych 

6. Kryteria oceny jakości i odbioru 
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•sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia docieplenia 
•sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 
•sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 

7. Kontrola jakości 
7.1. Styropian 
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 
•sprawdzenie zgodności klasy i rodzaju materiału z zamówieniem, 
•próby doraźnej przez oględziny i mierzenie: 
–wymiarów i grubości materiału 
–równości materiału 
7.2. Preparat gruntujący 
Sprawdzenie jakości i rodzaju preparatu i porównanie z wymogami podanymi w pkt.2.2 
7.3. Zaprawa klejowa 
Sprawdzenie jakości i rodzaju zaprawy klejowej i porównanie z wymogami podanymi w pkt.2.3. 
7.4. Łączniki do mechanicznego mocowania styropianu ( kołki rozporowe ) 
Przy odbiorze należy sprawdzić : 
•ilość łączników stosowanych do mocowania płyt styropianowych 
•klasę oraz rodzaj stali 
•długość i średnicę łączników 
7.5. Siatka z włókna szklanego. 
Sprawdzenie jakości i rodzaju siatki z włókna szklanego i porównanie z wymogami podanymi w 
pkt.2.5. 
7.6. Podkład tynkarski . 
Sprawdzenie jakości i rodzaju podkładu tynkarskiego i porównanie z wymogami podanymi w pkt.2.6. 
7.7. Wyprawa tynkarska – sucha mieszanka . 
7.7.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 
być zgodne z dokumentacją techniczną. 
7.7.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej – nie większe niż 1 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
7.7.3.Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
–pionowego – nie większe niż 1 mm na 1 m , 
–poziomego – nie większe niż 1 mm na 1 m 

8. Obmiar robót 
8.1. Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
8.2. Nakłady na wykonanie dociepleń ścian budynków oraz okładanie ościeży zewnętrznych 
uwzględniają oczyszczenie i wyrównanie ich powierzchni, gruntowanie docieplanych powierzchni 
środkami ochronnymi oraz elementów, np. uchwytów flag, ekranów itp. 
8.3. W nakładach uwzględniono wykonanie obróbek otworów wentylacyjnych np. stropodachów, 
uzupełnienie otworów po kotwieniu rusztowań i ewentualnie drobnych uszkodzeń powstałych w 
trakcie wykonywania robót. 
8.4. Przy robotach wykonywanych w loggiach, wnękach i na balkonach uwzględniono użycie 
rusztowań przenośnych dla robót wykonywanych na wysokości do 4,5m. 
8.5. Dla robót wykonywanych na wysokości ponad 4,5m należy zastosować rusztowania kalkulowane 
na podstawie oddzielnej kalkulacji . 
8.6. Powierzchnię docieplenia budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości 
ścian w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchołka cokołu do dolnej krawędzi gzymsu 
wieńczącego. 
8.7. Powierzchnię ścian parteru z tytułu dodatkowego wzmocnienia warstwy ocieplającej siatką z 
włókna szklanego oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ścian w rozwinięciu 
przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu do górnej krawędzi stropu nad parterem. 
8.8. Z obliczonych powierzchni potrąca się powierzchnie niedocieplane i zajęte przez otwory, większe 
niż 1m2. 
8.9. Docieplanie ścian loggi oblicza się, licząc ich powierzchnie w rozwinięciu z potrąceniem 
powierzchni otworów mierzonych w świetle krawędzi ościeży. 
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8.10. Powierzchnie docieplania (okładania) ościeży zewnętrznych oblicza się w metrach 
kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych w świetle krawędzi ościeży i ich szerokości. 
8.11. Ochrony narożników wypukłych kątownikami lub kształtownikami profilowanymi z aluminium 
lub PCV oblicza się w metrach. 
8.12. Nakłady siatki z włókna szklanego na obróbkę narożników wypukłych uwzględnione są w 
nakładach siatki na ściany i obejmują równocześnie wykonanie odpowiednich zakładów (glifów) na 
narożnikach. 
 

9. Warunki techniczne 
9.1. Wymagania w zakresie docieplenia ścian budynków określają: 
•aktualne Przepisy Techniczno-Budowlane i obowiązujące Polskie Normy, 
•świadectwa, wytyczne i instrukcje , certyfikaty . 
•PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
 

B.08.00.00. INSTALACJA FOTOWOLTANICZNA 
1.  WSTĘP  
       1.1.  PRZEDMIOT  ST  
   Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania 
i odbioru robót związanych z budową elektrowni słonecznej z ogniw fotowoltaicznych.  
      1.2.  ZAKRES  STOSOWANIA  ST  
  Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji  
robót wymienionych w punkcie 1.1.  
      1.3.  ZAKRES  ROBÓT  OBJĘTYCH  ST  
  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji odnoszą się do budowy sieci i instalacji elektrycznych 
związanych z budową elektrowni fotowoltaicznej.  
      1.4.  ROBOTY  TOWARZYSZĄCE  
  Przy  realizacji  sieci  i  instalacji  elektrycznej  związanych  z  budową  elektrowni  
słonecznej        
z ogniw pv  niezbędne będzie wykonanie:  
-  usunięciu nadmiaru gleby i ukształtowania terenu (kody CPV: 45111200-0, 45111291-4);  
-  stabilizacji gruntu (kod CPV: 45111230-9);  
-  roboty w zakresie robót ziemnych (CPV: 45112000-5, 45112100-6).  
-  przygotowanie podłoży (CPV: 45262600-7);  
-  demontaż konstrukcji Żelbetowej (CPV: 451112000-0; 45111220-6).  
1.5.  TEREN  BUDOWY  
  Teren budowy związany z budową elektrowni słonecznej z ogniw fotowoltaicznych wymaga  
indywidualnego wyodrębnienia, ponieważ koliduje z istniejącym układem komunikacyjnym i nakłada 
na wykonawcę obowiązek przestrzegania reguł określonych w Warunkach Ogólnych Specyfikacji. 
 
1.6.  ZESTAWIENIE  PODSTAWOWYCH ROBÓT  

 -  budowa linii kablowych sterująco-monitorujących i nn (CPV: 45314300-4; 45315300-1;  

45315600-4; 45316000-5; 4531620079);  

-  montaż rozdzielnic elektrycznych i szaf inwerterowych (CPV: 45310000-3, 45315100-9,  

45262600-7);  

-  instalacji siły (CPV: 45315600-4);  

-  instalacji połączeń wyrównawczych (CPV: 45317000-2).  

2.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WŁAŚCIWOŚCI  WYROBÓW  BUDOWLANYCH  

      2.1.  WYMAGANIA  OGÓLNE  

  Wykonawca robót zastosuje materiały określone w dokumentacji projektowej. Wszystkie  
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wbudowane materiały muszą być dopuszczone do instalowania na terenie RP. Materiały, wyroby  

i urządzenia dla których jest to wymagane należy dostarczyć z atestami, gwarancjami i aprobatami 

technicznymi.  

  Materiały  i  instalacje  wbudowane  na  podstawie  dokumentacji  technicznej  muszą  

spełniać postanowienia  norm  PN-IEC  60364  oraz  odpowiadać  Warunkom  Technicznym  

Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych Tom V – Instalacje Elektryczne.  

2.2.  MATERIAŁY  NIE  ODPOWIADAJĄCE  WYMAGANIOM  SPECYFIKACJI  

TECHNICZNEJ   

  Za  roboty  w  których  wbudowane  materiały  nie  mają  aprobat  i  dopuszczeń  do  

stosowania        

w  budownictwie,  wykonawca  ponosi  całkowitą  odpowiedzialność.  Konsekwencją  będzie  

nieprzyjęcie wykonanych robót i demontaż wadliwych materiałów.  

      2.3.  WARIANTOWE  STOSOWANIE  MATERIAŁÓW  

  Jeśli dokumentacja techniczna przewiduje możliwość wariantowego stosowania materiałów,  

urządzeń  i  osprzętu,  wykonawca  o  zamiarze  zastosowania  materiału  zamiennego  

powiadomi  

inspektora nadzoru odpowiednim wpisem do dziennika budowy. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiałów nie może być zmieniony bez zgody inspektora. 

2.4.  PRZECHOWYWANIE  I  SKŁADOWANIE  MATERIAŁÓW  

  Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą użyte do robót, 

były zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, zabrudzeniem i były dostępne do kontroli 

przez inspektora nadzoru.  

  Miejsca tymczasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy, w uzgodnieniu  

z  inspektorem  nadzoru.  Lokalizację  materiałów  poza  placem  budowy  określi  

wykonawca.  

      3.  SPRZĘT  

  Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą wykonawcy.  

  Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować sprawne przeprowadzenie robót w terminie  

przewidzianym  umową,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej i 

wskazaniami inspektora nadzoru.  

  Sprzęt używany do robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i nie stwarzać 

zagrożenia dla użytkujących go osób. Jeśli stosowany sprzęt wymaga okresowych badań 

technicznych, wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do ubytkowania.  
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  Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowanie jakości i warunków 

wyszczególnionych w umowie, zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do robót.  

  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  

które  nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów.  

Utrzymanie w czystości dróg dojazdowych i publicznych do placu budowy ciąży na wykonawcy.  

      5.  WYKONANIE  ROBÓT  -  ZASADY  OGÓLNE  

  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy, oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją techniczną, 

wymaganiami specyfikacji, programem zapewnienia jakości, projektem organizacji robót, aktualnie 

obowiązującymi normami i przepisami, oraz poleceniami inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich 

elementów robót zgodnie z dokumentacją projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami  

inspektora  nadzoru.  Wykonawca  na  własny  koszt  skoryguje  wszelkie  pomyłki  i  

błędy w czasie trwania robót, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru.  

  Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym 

pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi wykonawca.  

6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT  

6.1.  PROGRAM  ZAPEWNIENIA  JAKOŚCI  (PZJ)  

  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  robót  i  dostarczy  inspektorowi  nadzoru  

do  zatwierdzenia szczegóły swojego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi sposób 

wykonywania, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantując wykonanie robót zgodnie 

z umową i ustaleniami inspektora nadzoru.  

  Program zapewnienia jakości powinien zawierać:  

1. Część ogólną opisującą:  

-  organizację wykonania robót, terminy i sposób prowadzenia;  

-  organizację ruchu na budowie i oznakowanie robót;  

-  bhp;  

-  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;  

-  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót;  

2. Część szczegółową opisującą każdy asortyment robót to jest:  

-  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi;  

-  rodzaje i ilości środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku;  

-  sposób magazynowania materiałów;  

  



38 
 

-  sposób  zabezpieczenia  i  ochrony  ładunków  przed  utratą  ich  właściwości  w  

czasie transportu;  

-  sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów;  

-  sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych elementów robót;  

-  sposób postępowania z materiałami i robotami w przypadku, gdy nie odpowiadają wymaganiom. 

6.2.  ZASADY  KONTROLI  JAKOŚCI  

Celem kontroli robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót. Wykonawca jest odpowiedzialny  za  

pełną  kontrole  robót  i  jakość  materiałów.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system 

kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 

próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości inspektor 

nadzoru może żądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom  

ich  wykonania  jest  zadawalający.  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.  Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 

normach i przepisach.  

W przypadku, gdy nie zostały określone, inspektor nadzoru ustali zakres i częstotliwość kontroli w 

celu zapewnienia wykonania robót zgodnie z warunkami umowy.  

  Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru świadectwa, atesty i dokumenty legalizacyjne 

zastosowanych materiałów dopuszczające je do stosowania w budownictwie.  

7.  OBMIAR  ROBÓT        

7.1.  ZASADY OBMIARU  

  Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z umową w 

jednostkach ustalonych w wycenianym przedmiarze robót. Obmiaru robót dokonuje inspektor nadzoru 

po pisemnym powiadomieniu przez wykonawcę co najmniej na 3 dni przed terminem. Wyniki będą 

wpisane do księgi obmiaru. Długości i odległości pomiędzy punktami skrajnymi będą mierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają 

tego inaczej objętości będą liczone w m3  jako długość wykopu pomnożoną przez średnią wysokość i 

szerokość wykopu.  

7.2.  URZĄDZENIA  I  SPRZĘT  POMIAROWY  

  Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru musi być zaakceptowany 

przez inspektora nadzoru. Jeśli zastosowane urządzenia lub sprzęt wymagają atestów, to wykonawca 

przedstawi odpowiednie świadectwa legalizacji.  

    7.3.  CZAS  PRZEPROWADZENIA  OBMIARU  

  Obmiary  będą  wykonywane  przed  częściowym  lub  końcowym  przejęciem  robót,  a  

także w przypadku występowania dłuższych przerw w robotach i zmiany wykonawcy robót. 

Wszystkie  

obmiary robót zanikowych przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiary robót podle- 
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gające zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni  

lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami na karcie księgi obmiaru. W razie braku  

miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika. 

8.  ODBIÓR  ROBÓT  

  Odbioru robót należy dokonać komisyjnie.:                 

Do odbioru końcowego robót wykonawca przedkłada:   

-  aktualną dokumentację powykonawczą;  

-  protokoły prób montażowych;  

-  oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji i 

ubytkowania.  

W czasie odbioru komisja bada:  

-  aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej;  

-  protokoły odbiorów częściowych;  

-  protokoły prób montażowych;  

-  odbieraną do eksploatacji instalację.  

Zadaniem komisji jest stwierdzenie zgodności wykonania odbieranych robót z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną, aktualnie obowiązującymi normami i przepisami. Prace komisji  

muszą  być  udokumentowane  Protokołem  odbioru,  który  stanowi  podstawę  gwarancji 

wykonanych robót i rozpoczęcia procedury płatności przez Inwestora.  

Do kompletu dokumentów należy dostarczyć atesty dopuszczające użyte materiały do stosowania w 

danych warunkach na terenie RP, oraz ocenę jakości wykonanych robót. 

9.  ROZLICZENIE  ROBÓT  TYMCZASOWYCH I  PRAC  TOWARZYSZĄCYCH  

  Roboty  tymczasowe  i  towarzyszące  będą  rozliczone  podczas  odbioru  końcowego  

zadania inwestycyjnego.  

      10.  DOKUMENTY  BUDOWY  

    10.1.  DZIENNIK  BUDOWY  

  Dziennik budowy jest wymaganym prawnym dokumentem obowiązującym zamawiającego i 

wykonawcę w okresie przekazania wykonawcy placu budowy i do końca okresu gwarancyjnego.  

Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika  budowy  spoczywa  na  wykonawcy.  

Zapisy w  dzienniku  budowy  dokonuje  się  na  bieżąco,  uwzględniając  przebieg  robót,  

stan  bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w 

dzienniku budowy musi być opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby dokonującej wpisu z 

podaniem jej nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy dokonuje się  czytelnie, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.  

  Wszystkie załączone do dziennika budowy protokoły i dokumenty będą ponumerowane, podpisane 

i opatrzone datą przez wykonawcę i inspektora nadzoru.  
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  Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy wpisane do dziennika budowy obligują inspektora 

nadzoru do zajęcia stanowiska. Również decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy 

wymagają zajęcia stanowiska przez wykonawcę robót.  

  Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się.  

    10.2.  KSIĘGA  OBMIARU  

  Księga  obmiaru  jest  dokumentem  pozwalającym  na  sukcesywne  zapisywanie  

faktycznego postępu każdego elementu wykonanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót 

przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym przedmiarze robót i 

wpisuje do księgi obmiaru.  

    10.3.  POZOSTAŁE  DOKUMENTY  BUDOWY  

  Pozostałymi dokumentami budowy są:  

-  pozwolenie na realizację zadania inwestycyjnego;  

-  projekt wykonawczy;  

-  protokoły przekazania wykonawcy placu budowy;  

-  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;  

-  protokoły odbioru robót;  

-  protokoły z narad i poleceń inspektora nadzoru;  

-  korespondencja na budowie. 

10.4.  PRZECHOWYWANIE  DOKUMENTÓW  BUDOWY  

  Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek dokumentu spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  

w  formie  przewidzianej  prawem.  Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  

dostępne  dla inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie zamawiającego.  

10.5. PRZEPISY  

1. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

2. Dz. U. Nr 10 z 1995 r. poz. 46. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji elektrycznych.  

3. Dz. U. Nr 45 z 1996 r. poz. 200. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji elektrycznych.  

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom V. Instalacje 

elektryczne.  

5. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

6. Rozporządzenie Min. Spraw Wew. i Adm. z dnia 16.VI.2003 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz. U. Nr 121 poz. 1138 z 

dnia 11.VII.2003 r.  

7. Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 15.VI.2002 r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

12.IV.2002 r. w sprawie jakim wymaganiom powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

8. PN-EN 12464-1. Oświetlenie wnętrz.  

9. PN-IEC 61024-1:2001. Ochrona obiektów budowlanych. 


