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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem mniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 

przewidzianych do wykonania: Rozbudowa budynku głównego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

Dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej  o zespół pracowni kształcenia praktycznego  

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

Specyfikacja techniczna stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania robót obejmujących  

w szczególności wymagania, właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny 

prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem instalacji 

i obejmują: 

 - wymagania wykonawcze 

 - wymagania materiałowe 

 - technologie montażu 

 - transport i rozładunek 

 - składowanie materiałów 

 - nadzory i odbiory 

1.3 Przedmiot i zakres robót budowlanych:  

Roboty budowlane stanu surowego: 

• roboty ziemne 

• wykonanie fundamentów 

• izolacje fundamentów 

• montaż części nadziemnej: ścian i stropów z elementów prefabrykowanych 
• wykonanie dachu płaskiego krytego papą termozgrzewalna 

• montaż obróbek blacharskich, systemu odprowadzania wód opadowych 

• docieplenie elewacji  

Roboty budowlane wewnętrzne: 

• wykonanie ścianek działowych GK 

• wykonanie gładzi gipsowych na ścianach 

• posadzki z podłożami 

• montaż stolarki okiennej oraz parapetów 

• montaż stolarki drzwiowej 

• montaż listew dylatacyjnych 

• malowanie 

Instalacje wewnętrzne: 

• instalacje wod-kan 

• instalacja hydrantowa 

• instalacje c.o. 

• instalacja wodociągowa zewnętrzna 

• instalacja wentylacji mechanicznej 

• instalacje elektryczne 
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Roboty zewnętrzne: 

• przekładka istniejących przyłączy 

• nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8cm, podbudowy 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Do robót towarzyszących zalicza się roboty, które należą do świadczeń umownych, a nie są wymienione w 

umowie, w szczególności: 

− utrzymanie i likwidacja placu budowy 

− utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami 

− działania ochronne zgodne z warunkami BHP 

− dostarczenie materiałów eksploatacyjnych 

− utrzymanie drobnych urządzeń 

− zabezpieczenie robót przed wodą opadową 

− usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń wynikających z robót wykonywanych 

przez wykonawcę. 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez 

zamawiającego stanowią część umowy.  

Dane określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny być uważane za wielkości 

docelowe. Cechy materiałów i wyrobów powinny wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami.  

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją 

techniczną i wpłynęło to niezadowalająco na jakość obiektu, to takie materiały i roboty nie zostaną 

zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 

1.4. Informacje o terenie budowy 

Organizacja robót budowlanych 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót budowlanych oraz za ich zgodność  

z dokumentacją projektową , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do oddzielenia i zabezpieczenia miejsca wykonywanych prac, w okresie trwania 

ich realizacji aż do zakończenia i końcowego odbioru robót. Obszar prowadzenia robót powinien być 

zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrębnej zapłacie, 

jest ponoszony przez Wykonawcę tj. winien być uwzględniony w cenie kontraktowej. 

Przy robotach budowlanych objętych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy 

wynikające z Prawa Budowlanego oraz innych przepisów obowiązujących przy robotach budowlano - 

montażowych. 

Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, ostemplowany dziennik budowy (jeśli jest wymagany) 

oraz co najmniej jeden egzemplarz każdego tomu dokumentacji. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 

nadzór placu budowy do chwili odbioru końcowego robót.  
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Oznakowanie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia tablic informacyjnych zgodnie z wymogami Prawa budowlanego. 

 

Zaplecze dla Wykonawcy 

Zamawiający przekaże teren będący w jego dyspozycji na cele urządzenia zaplecza Wykonawcy. Wykonawca 

zobowiązany jest do ponoszenia opłat za korzystanie z mediów (zasilanie energetyczne, zaopatrzenie w wodę 

i kanalizacje, itp.). Jeżeli teren, którym dysponuje Zamawiający okaże się niewystarczający na cele zaplecza, 

Wykonawca załatwi sobie dodatkowy teren własnym staraniem i na własny koszt. Koszty te Wykonawca winien 

uwzględnić w pozycjach podstawowych robót. 

 

Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Wykonawca dostosuje się do obowiązujących lokalnych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów 

oraz wywozie gruzu. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od właściwych władz, co do przewozu 

nietypowych wagowo i rozmiarowo ładunków. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich elementów 

uszkodzonych dróg, chodników, trawników w wyniku przewozu nadmiernie obciążonych pojazdów i ładunków lub 

o przekroczonej skrajni. 

 

Zabezpieczenia chodników i jezdni 

Wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg  

i chodników publicznych, trawników. A także usuwać na bieżąco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 

 

Zabezpieczenia interesów osób trzecich:  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie budowy, tj. kable itp. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń  

w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji, Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracować, 

dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji.  

 

Ochrona środowiska 

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

środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren 

budowy w należytym porządku oraz podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy. Wykonawca będzie unikać 

uszkodzeń i uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

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

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

 b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 c) możliwością powstania pożaru. 

 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych,  

w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 
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łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

 

BHP na budowie 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za BHP na terenie budowy. Zgodnie z planem BIOZ udzieli 

szkolenia stanowiskowego brygadzie. Inspektor nadzoru sprawdzi badania lekarskie pracowników 

a w szczególności dopuszczenie do prac na wysokości pracowników. 

BHP na terenie placu budowy musi być zgodne z obowiązującą Rozporządzeniem ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity 

: Dz. U. Z 2003 r nr 169, poz. 1650 , z późniejszymi zmianami) 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 ). 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych 

45262700-8 Przebudowa budynków  

45000000-7 Roboty budowlane  

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne  

45330000-9   Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne i sanitarne 

45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

45332200-5  Roboty instalacyjne hydrauliczne 

45332300-6  Roboty instalacji kanalizacyjnej 

45332400-7  Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 

45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

45232460-4  Roboty sanitarne 

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowanie powietrza 

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

45320000-6 Roboty izolacyjne 

45321000-3 Izolacja cieplna 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzenia ścieków 

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45315600-4 Instalacje niskiego napięcia  

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych 

45317300-5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych  

45312300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania  

 

  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

1.6. Określenia podstawowe 

Aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 

przydatność do stosowania w budownictwie. 
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Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 

notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych 

robót, przekazywania poleceń i zaleceń oraz korespondencji pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą  

i Projektantem.  

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja obrazująca całość wykonanych robót (bez wykazywania stanu 

obiektu przed modernizacja). 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami  

i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.  

Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty. Materiały - wszelkie tworzywa i produkty, niezbędne do 

wykonywania robót, zgodne z dokumentacją projektowo - kosztorysową, zaakceptowane przez Zamawiającego 

Polecenie zamawiającego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela  

Zamawiającego którym jest Inspektor Nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 

spraw. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

robót.  

Projekt budowlany - dokumentacja projektowa, na podstawie której uzyskano pozwolenie na budowę. 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - jest to zbiór wymagań technicznych 

związanych z realizacja obiektów, kontrola i odbiorem poszczególnych elementów robót. 

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, 

wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do 

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

integralna całość użytkową;  

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów i wyrobów budowlanych 

Materiały i wyroby budowlane  przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszą pochodzić od takich 

wytwórców i producentów aby  posiadały:  

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

norm polskich, 

- Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania 

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do ich wbudowania były zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

wykonawcę na koszt własny. Miejsca czasowego składowania materiałów w obrębie terenu budowy będą 

uzgodnione z Inspektorem nadzoru. 

2.3. Rodzaje materiałów  

Wszelkie materiały do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub 

aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca zobowiązany jest do użycia takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
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wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie  

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i warunkach umowy. Sprzęt będący własnością wykonawcy 

lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy oraz, 

jeśli to konieczne, będzie posiadał aktualne badania techniczne do wglądu na budowie. Będzie on zgodny  

z normami ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami BHP. Sprzęt 

dopuszczony do użytkowania przekraczający obowiązujące normy będzie użytkowany w sposób zapewniający 

ochronę osobom obsługi (ochrona osobista) oraz osób trzecich. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 

zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach 

inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego  

w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi 

pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca 

będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

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

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 

specyfikacji technicznej. Wszelkie roboty powinny być wykonywane zgodnie z projektem, szczegółowymi 

warunkami określonymi w ogólnych warunkach technicznych wykonywania i odbioru robót budowlano 

montażowych, normach, aprobatach technicznych i instrukcjach producentów oraz zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej. W celu określenia jakości wykonywanych robót należy po zakończeniu każdego etapu robót dokonać 

komisyjnych odbiorów. 

Ewentualne zmiany w dokumentacji projektowej należy uzgodnić z projektantem. 

Należy zadbać o to aby roboty były wykonywane przez wystarczający zespół pracowników dysponujący 

właściwym sprzętem i narzędziami w dostatecznej ilości tak , aby roboty były wykonywane w sposób ciągły bez 

spoin, uszkodzeń po rusztowaniach i innych wynikłych w trakcie prac. 

5.2. Współpraca Inspektora Nadzoru  i Wykonawcy 

Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje w sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej  

i specyfikacji technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy przez Wykonawcę. Jest on 

również upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli materiałów dostarczonych na budowę lub na niej 

produkowanych. Powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie 

spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 

ich otrzymaniu pod groźbą zatrzymania robót. Skutki z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
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elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 

piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę  

w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora 

nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Obowiązki Wykonawcy i Inspektora określają Warunki Ogólne i Warunki Szczególne Przetargu oraz Prawo 

Budowlane i warunki pozwolenia na budowę. Wykonawca załatwia wszelkie wymagane przepisami 

obowiązującego prawa uzgodnienia, zgody, pozwolenia oraz oceny i badania, które są niezbędne do wykonania 

robót, w tym w zakresie ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami (zgodnie z obowiązującym prawem  

i przepisami).  

5.3. Roboty rozbiórkowe i demontażowe 

Przed przystąpieniem do robót ustalić metodę rozbiórki. Teren rozbiórek przed ich rozpoczęciem należy 

zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych oraz zabezpieczyć interesu osób trzecich w bezpośrednim 

sąsiedztwie rozbiórki. Rozbiórka powinna być przeprowadzona tak, aby zniszczyć innych elementów budynku. 

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z wszystkich elementów ujętych w dokumentacji projektowej, ST lub 

wskazanych przez Zamawiającego. Roboty rozbiórkowe można wykonywać ręcznie lub mechanicznie w sposób 

uzgodniony z Zamawiającym. W ramach wykonania robot rozbiórkowych w zakres obowiązków Wykonawcy 

wchodzą również: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- przygotowanie, ustawienie czasowych podpor, rozpor, rusztowań umożliwiających wykonanie robót, 

- prowadzenie robot rozbiórkowych we właściwy sposób i kolejności nie powodującej zachwiania statyki 

demontowanych elementów, 

- transport narzędzi i wszelkiego rodzaju sprzętu pomocniczego, 

- segregowanie, sortowanie i układanie materiałów uzyskanych z rozbiórki, 

- utrzymanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych dla pojazdów samochodowych w celu wywiezienia gruzu  

i materiałów uzyskanych z rozbiórki, 

- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń BHP na stanowiskach roboczych oraz wokół bezpośredniej strefy 

roboczej oraz wywieszenie znaków informacyjno - ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia, 

- oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów 

- uprzątnięcie placu budowy 

- wywiezienie zbędnego gruzu na składowisko 

Wywóz gruzu z terenu budowy: Wykonawca musi przedstawić dokumenty potwierdzające, że gruz  

z terenu budowy w odpowiedniej ilości i asortymencie został złożony w miejscu do tego przeznaczonym a jeśli 

zachodzi taka konieczność – zutylizowany.  

Szczególne niebezpieczeństwo stwarza praca na wysokości i spadające odłamki . Kierownik robót powinien 

wskazywać miejsca ustawiania drabin i rusztowań, zrzucania gruzu, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich 

zabezpieczania.  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych należy odpiąć lub zabezpieczyć instalacje 

elektryczne. Zabezpieczyć stolarkę okienną i drzwiową. 

5.4. Roboty ziemne 

Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć przed 

przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków 

zasadnicze linie budynków i krawędzi wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych 

trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być 

sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Tyczenie obrysu 
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wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/– 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktów 

załamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/– 10 cm. 

Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1 cm i – 3 cm. 

Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/– 10 cm, a krawędzie wykopu 

nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 

Odwodnienia robót ziemnych 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji 

projektowej wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią 

odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed 

przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby 

powierzchniom, gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwała 

nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na 

własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za 

dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi 

być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budowa obiektu należy sprawdzić zgodność rzędnych 

terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. 

W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badan 

geologicznych. Przed rozpoczęciem i w trakcie wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne  

z wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, ław wysokościowych i reperów pomocniczych,  

z wyznaczeniem krawędzi wykopów, niwelacja kontrolna robót ziemnych i dna wykopu. 

Zabezpieczenie skarp wykopów 

Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych 

nachyleń skarp: 

– w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 

– w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 

– w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia: 

– w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości wykopu 

powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód 

opadowych 

– naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane  

z zachowaniem bezpiecznych nachyleń 

– stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników. 

Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, co powinno być 

potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po 

zakończeniu przewidzianych w nim robót. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być 

oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych i śmieci. Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji 

technicznej lecz nie mniejszy ni Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora. Nasypywanie i zagęszczanie gruntu  

w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym 

stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko 

wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. 

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, 

zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym 
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niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 

równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. 

Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej  

w kontrakcie. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 

nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania 

z następującego sprzętu do: 

• odspajania i wydobywania gruntów. 

• przetranspotowanie ziemi. 

• transportu mas ziemnych. 

5.5. Betonowanie 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.  

Betonowanie mona rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora potwierdzonego wpisem do dziennika 

budowy. 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 

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

obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji 

mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie 

zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych 

zapewniających wymaganą wielkość otuliny. Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 

0,75 m od powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać 

za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, 

która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

– w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonowa należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu pompy, bądź te za pośrednictwem rynny, 

– warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonowa należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy.  

W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych góra i dołem należy stosować belki wibracyjne. 

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

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z projektantem, a w 

prostszych przypadkach mona się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń 

głównych.  Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 

połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

– usuniecie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa 

cementowego, 

– obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do 

zaprawy w betonie wykonywanym albo te narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.  

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. W przypadku przerwy  

w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później 

niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa ni 20°C to 

czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania 

wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych ni +5°C, zachowując warunki 

umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem.  
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W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to zgody 

Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia 

uformowanego elementu przed utrata ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia 

ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia 

odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

 Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres 

pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 

0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie 

osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 

wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem  

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

zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnacje wilgotnościowa betonu i prowadzić ja co najmniej przez 7 dni 

(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).  W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione 

przed uderzeniami i drganiami. 

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla 

konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla 

prefabrykatów.  

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:  wszystkie betonowe 

powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień miedzy ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń 

ponad powierzchnie,  pęknięcia są niedopuszczalne,  rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod 

warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,  pustki, raki i wykruszyny są 

dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze ni 2,5cm, a powierzchnia na 

której występują nie większa ni 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany,  równość gorszej powierzchni ustroju 

nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości  

i wgłębienia nie powinny być większe ni 2 mm. 

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji 

należy: 

- wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio po 

rozebraniu szalunków, 

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby 

otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, 

Wyrównana wg powyższych zaleceń powierzchnie należy obrzucić zaprawa i lekko wyszczotkować wilgotna 

szczotka aby usunąć powierzchnie szkliste. 

5.6. Przygotowanie i montaż zbrojenia 

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/5-10042,  

a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. Pręty przed ich użyciem do zbrojenia 

konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub 

zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi 

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

łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie bądź też przez 

piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabrudzoną 

można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Możliwe są również 

inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Prostowanie, cięcie i odgięcia prętów, haki 

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość miejscowego 
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odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu 

materiału. Wskazane jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu 

mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. Na zimno na budowie można 

wykonywać odgięcia prętów o średnicy d ≤ 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane  

z kontrolowanym podgrzewaniem. W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu 

ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co 

najmniej 20d. Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane 

dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. 

Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

Montaż zbrojenia 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu 

zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. 

W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. Nie można wbudować 

stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, 

stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów  

i powierzchni przekroju elementu żelbetowego 

powinna wynosić co najmniej: 

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

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

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

– 0,03 m – dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów, 

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

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 

betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 

Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. Skrzyżowania prętów należy 

wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. 

5.7.  Roboty murowe 

Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe sprawdzając zgodność 

ich wykonania z dokumentacją projektową i odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

Roboty murowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją techniczną  

i zasadami sztuki murarskiej. O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach 

odniesienia wyrobów murowych nie podano inaczej, to: 

- mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania elementów murowych  

i grubości spoin tak, aby ściana stanowiła jeden element konstrukcyjny, 

- elementy murowe powinny być układane na płask, a nie na rąb lub na stojąco, 

- spoiny poprzeczne i podłużne w sąsiednich warstwach muru powinny być usytuowane mijankowo, 

- mury należy wnosić możliwie równomiernie na całej ich długości, 

- elementy murowe powinny być czyste i wolne od kurzu, 

- przed wbudowaniem elementy murowe powinny być moczone, jeżeli takie wymaganie zawarto w dokumentach 

odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu, 

- konstrukcje murowe o grubości mniejszej niż 1 cegła, murowane na zaprawy zwykłe, mogą być wykonywane 

przy temperaturze powyżej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe mogą być wykonywane przy minimalnej 

temperaturze określonej przez producenta zaprawy, 

- wykonywanie konstrukcji murowych o grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się przy temperaturze poniżej 

0°C pod warunkiem stosowania środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy, przewidzianych  

w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia takiej możliwości przez producenta zaprawy, 

- w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być 
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zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych. 

Sposoby murowania z uwagi na rodzaj złącza pionowego 

– zwykłe z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych łączonych elementów, 

– z wypełnieniem kieszeni zaprawą, polegające na dostawieniu do siebie na odpowiednią odległość elementów  

o odpowiednim kształcie powierzchni bocznych i zalaniu zaprawą otworów utworzonych na styku wyrobów, 

– na pióro i wpust polegające na dostosowaniu do siebie elementów w taki sposób, by pióra jednego elementu 

weszły we wpusty drugiego elementu. 

Techniki murowania na spoiny zwykłe: 

– murowanie tradycyjne, na puste lub pełne spoiny, 

– murowanie na wycisk, 

– murowanie na docisk. 

Ogólne zasady murowania: 

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

i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów itp. Cegły lub inne 

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

– elementy murowe pierwszej warstwy nakłada się bardzo dokładnie na mocnej zaprawie cementowej celem 

wyeliminowania ich nierównomiernego osiadania, 

– położenie elementów pierwszej warstwy należy kontrolować za pomocą poziomicy lub niwelatora, 

– pierwszą warstwę elementów można dodatkowo przeszlifować, szczególnie w przypadku bloczków  

z betonu komórkowego, 

– w celu umożliwienia równomiernego rozprowadzenia zaprawy do spoin (klejowej) o pożądanej grubości układa 

się ją specjalną, dostosowaną do szerokości muru, kielnią z ząbkowaną krawędzią, 

– położenie elementów drugiej i kolejnych warstw można korygować w ciągu pierwszych 7-15 minut od ich 

ułożenia (czas korekty określa producent zaprawy). 

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być 

zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). 

Przy wznawianiu robot po innej dłuższej przerwie w robotach należy sprawdzić stan techniczny murów i gdy 

zajdzie potrzeba, usunąć wszelkie uszkodzenia murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł  

i uszkodzonej zaprawy. 

W zwykłych murach, jeśli nie ma szczególnych wymagań, należy przyjmować grubość normową spoiny: 

- 12mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 17mm,  

a minimalna 10mm, 

- 10mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna 

przekraczać 15mm, a minimalna -5mm 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy -

wypełniać zaprawą spoin zewnętrznych licach na głębokość 5 -10mm (murowanie na tzw. puste spoiny). 

 

Zasady wykonywania nadproży 

Nadproża mogą być wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproża prefabrykowane stalowe 

żelbetowe, sprężone, ceramiczne, silikatowe, z betonu komórkowego, z kamienia naturalnego lub sztucznego 

oraz z kombinacji tych wyrobów powinny spełniać  wymagania PN-EN 845-2. Można je montować bez 

konieczności stemplowania. Długość oparcia belek powinny być takie jak dla nadproży murowych zespolonych. 

5.8. Montaż elementów prefabrykowanych 

Montaż konstrukcji z elementów prefabrykowanych, można rozpocząć po wykonaniu wszystkich czynności 

przygotowawczych, w warunkach atmosferycznych umożliwiających montaż oraz gdy konstrukcja podporowa 

(fundamenty, stan zerowy) wraz ze złączami, bądź poprzednia kondygnacja, osiągnęła wymaganą wytrzymałość 
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betonu. Przyjęta kolejność montażu poszczególnych prefabrykatów powinna zapewniać możliwie najszybsze 

tworzenie samostatecznych zespołów elementów konstrukcji oraz łatwość i bezpieczeństwo montażu.  

Przy montażu prefabrykatów powinny być spełnione następujące warunki:  

- każdy prefabrykat przed podniesieniem winien być dokładnie obejrzany i oczyszczony z brudu, śniegu, lodu, a 

części metalowa z rdzy i innych zanieczyszczeń, z tym, że niedopuszczalne jest usuwanie lodu za pomocą 

gorącej wody, soli i bezpośrednie działanie płomieniem,  

- wypuszczone z prefabrykatu pręty zbrojenia nie powinny być pogięte, w przypadku konieczności ich 

prostowania nie może być naruszone ich położenie ani też uszkodzony beton,  

- prefabrykat powinien być uchwycony i podnoszony w taki sposób, aby nie został uszkodzone jego krawędzie, 

obrzeża i faktura,  

- przy podnoszeniu prefabrykatów należy stosować odpowiednie rodzaje zawiesi, zawieszać prefabrykaty o 

masie nie większej niż maksymalny udźwig zawiesia, zaczepiać liny kierunkowe i kontrolować prawidłowość 

zawieszenia prefabrykatu na haku po podniesieniu go na wysokość 0,5 m nad terenem  

- prefabrykatami zawieszonymi na haku żurawia należy manewrować bez wstrząsów i szarpnięć,  

- podnoszenie i opuszczanie prefabrykatów powinno się odbywać pionowo, odciąganie liny z zawieszonym 

prefabrykatem lub odciąganie prefabrykatu zawieszonego na linie jest zabronione,  

- każdy prefabrykat powinien być zatrzymany nad miejscem jego ustawienia lub ułożeni na wysokości około 30 

cm - od podłoża, tak aby dalsze jego opuszczanie odbywało się przy jednoczesnym bezpośrednim kierowaniu 

prefabrykatem przez montażystów,  

- prefabrykat powinien być zawieszony na haku żurawia do czasu zabezpieczenia przed przewróceniem się (o ile 

nie jest samostateczny) przez zamocowanie, rozporami montażowymi przy konstrukcyjnych połączeniach 

spawanych, a następnie wypełnianych betonem, należy sprawdzić jakość spawów i dokonać ich odbioru przed 

zabetonowaniem,  

- przed ostatecznym zamocowaniem każdego prefabrykatu i wykonaniem złączy należy sprawdzić prawidłowość 

jego położenia w poziomie i pionie.  

Przy montażu konstrukcji prefabrykowanych nie mogą wystąpić następujące błędy:  

- przesunięcie prefabrykatu w kierunku, poprzecznym i podłużnym,  

- przesunięcie prefabrykatu w pionie,  

- skręcenie prefabrykatu w stosunku do jego osi podłużnej,  

- przechylenie prefabrykatu z pionu,  

- przesunięcie prefabrykatu górnej kondygnacji w stosunku do prefabrykatu dolnej kondygnacji,  

- zbyt małe oparcie na podporach płyt stropowych, belek, podciągów itp. prefabrykatów,  

- skręcenie płyt stropowych, belek, podciągów itp., ułożenie w różnych poziomach płyt dachowych itp. 

stropowych, dachowych itp.  

5.8.1. Roboty montażowe w okresie obniżonych temperatur 

Roboty montażowe są dopuszczalne, jeśli:  

 Temperatura nie spada poniżej -5°C, a prędkość wiatru nie przekracza 8m/s  

 Temperatura nie spada poniżej -10°C a prędkość wiatru nie przekracza 4m/s  

 Temperatura nie spada poniżej -15°C, a prędkość wiatru nie przekracza 2m/s  

 

Jeżeli mróz jest większy lub wiatr silniejszy montaż jest zabroniony. Robót montażowych nie wolno wykonywać 

również podczas gołoledzi, opadów śniegu i deszczu.  

Spawanie elementów złączy bez zastrzeżeń dozwolone jest przy temperaturze nie niższej niż -5°C. Przy 

temperaturze od -5 do -10°C trzeba stosować osłony od wiatru i zapewnić takie warunki aby wykonane spawy 

stygły powoli.  

Montaż w temperaturze poniżej -10°C jest dozwolony pod warunkiem zastosowanie środków zapewniających 

wiązanie i twardnienie betonu i zapraw. Montaż w temperaturze od -10°C do -5°C wolno wykonywać tylko 

wyjątkowo, stosując specjalne zabezpieczenia przed zamarznięciem fragmentów konstrukcji, które zawierają 
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zaprawę lub mieszankę betonową. Zabezpieczenie musi być utrzymane do czasu osiągnięcia wymaganej 

wytrzymałości.  

Do zabezpieczeń można stosować:  

 Materiały izolacyjne do okrywania (maty słomiane, płachty brezentowe)  

 Domieszki chemiczne  

 Nagrzewanie promieniami podczerwieni  

 Nagrzewanie gorącym powietrzem  

 Nagrzewanie parą  

5.8.2. Montaż belek, podciągów, płyt stropowych i dachowych 

Każdy prefabrykat powinien być ułożony na równo rozłożonej warstwie zaprawy o wytrzymałości na ściskanie 

określonej w projekcie. Jeśli w projekcie nie przewidziano inaczej, grubość warstwy zaprawy powinna być nie 

mniejsza niż 10 mm i nie większa niż 20 mm.  

Przy montażu prefabrykatów należy zwracać uwagę na dokładne ułożenie w poziomie.  

Elementy wspornikowe mocowane do konstrukcji prefabrykowanej do czasu wykonania stałych połączeń powinny 

być zabezpieczone urządzeniami stabilizującymi ich położenie w konstrukcji zgodnie z projektem.  

Po zmontowaniu belek podsuwnicowych podciągów, płyt stropowych itp. Elementów przekryć, na każdej 

kondygnacji należy sprawdzić prawidłowość ich ułożenia w poziomie na całej długości budynku.  

5.8.3 Wykonywanie połączeń prefabrykatów  

5.8.3.1. Wykonywanie połączeń spawanych  

Połączenia spawane przy długości spoin ponad 250 mm i grubości ponad 10 mm oraz spawanie prętów 

zbrojeniowych o średnicy większej niż 20 mm należy wykonać zgodnie z instrukcją spawania.  

Ze względu na właściwą prace połączeń spoiny nie powinny zbyt krótkie. Ich minimalna długość wynosi:  

- 10 D (średnic pręta) - przy spawaniu łukiem elektrycznym prętów na nakładkę jedną spoiną  

- 5 D - przy spawaniu łukiem elektrycznym prętów z nakładkami dwoma spoinami  

- 5 D - przy spawaniu prętów z elementami płaskimi lub profilowanymi dwoma spoinami bocznymi  

- 2,5 D - przy spawaniu prętów z elementami płaskimi czterema spoinami bocznymi  

Nie dopuszcza się:  

- wprowadzania jakichkolwiek zmian w konstrukcji złączy spawanych  

- stosowania podkładek, przekładek lub wstawek nie przewidzianych w projekcie połączenia bez uprzedniego 

uzgodnienia z projektantem (autorskim biurem projektów)  

- przepalania prętów, pętli, klamer itp. Elementów łącznikowych w węzłach spawanych  

Po wykonaniu spawania należy wszystkie spoiny dokładnie oczyścić i zabezpieczyć części metalowe przed 

korozją.  

Wykonanie i przyjęcie robot spawalniczych powinno być wpisane do dziennika budowy.  

5.8.3.2. Wykonywanie betonowych połączeń monolitycznych  

Wypełnianie złącz i spoin konstrukcyjnych pionowych zaprawą cementową lub mieszanką betonową należy 

wykonywać dopiero po stwierdzeniu prawidłowości ustawienia elementów, dokonaniu odbioru połączeń 

spawanych lub ułożonego zbrojenia, stwierdzeniu zabezpieczenia części metalowych przed korozją i usunięciu 

wszelkich zanieczyszczeń mechanicznych.  

Przy wypełnianiu złącz zaleca się wykonywać zagęszczenie zaprawy przez wibrowanie lub tłoczenie pod 

ciśnieniem.  

Przy stosowaniu procesów „mokrych", temperatura otoczenia podczas wykonywania tych robót nie powinna być 

niższa niż +5°C, a w przypadku konieczności wykonywania ich w temperaturze niższej należy stosować środki 

zabezpieczające wiązanie i twardnienie zaprawy lub mieszanki betonowej przewidziane dla robót prowadzonych 

w warunkach zimowych.  

5.9.Ocieplenie złączy i uszczelnienie spoin 

Uszczelnianie złącz i spoin niekonstrukcyjnych ścian zewnętrznych, chroniące budowlę przed przeciekami wód 

opadowych lub gruntowych albo innych spoin niekonstrukcyjnych powinno być wykonane za pomocą kitów, 
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uszczelek ze spienionych tworzyw sztucznych oraz uszczelek wykonanych na bazie kauczuku itp. materiałów,. 

Powinny one odznaczać się łatwością stosowania i wymiany.  

Kity, wkładki i uszczelki z tworzyw sztucznych lub innego materiału powinny mieć jakość potwierdzoną 

zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta i być dopuszczone do stosowania zgodnie z 

obowiązującymi przepisami.  

Przy uszczelnianiu spoin za pomocą elastycznych uszczelek szerokość spoiny powinna być mniejsza od grubości 

uszczelki. Uszczelki powinny być wciskane pod spoinę za pomocą odpowiednich narzędzi w taki sposób, aby 

dokładnie przylegały do powierzchni na całej długości spoiny.  

Przy uszczelnianiu pionowych spoin za pomocą wkładek metalowych lub tworzywowych wkładki powinny być 

wsunięte w przewidziana dla nich komorę na całą wysokość prefabrykatu i swymi krawędziami przylegać do 

powierzchni betonu w spoinie.  

5.9. Pokrycia dachowe 

Pokrycie dachu papą 

Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej sprawdzić poziomy osadzenia wpustów 

dachowych, wielkość spadków dachu oraz ilości przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować 

rozłożenie poszczególnych pasów papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podręcznego projektu 

pokrycia z rozplanowaniem pasów papy szczególnie przy bardziej skomplikowanych kształtach dachu. Dokładne 

zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów. Prace z użyciem pap asfaltowych 

zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż: - 0°C w przypadku pap modyfikujących SBS - 

+5°C w przypadku pap oksydowanych Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod 

warunkiem, że rolki będą magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C ) i wynoszone na dach 

bezpośrednio przed zgrzaniem. Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej 

oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Roboty dekarskie rozpoczyna się od 

osadzenia dybli drewnianych, rynhaków i innego oprzyrządowania, a także od wstępnego wykonania obróbek 

detali dachowych (ogniomurów, kominów, świetlików itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej. 

Przy małych pochyleniach dachu do 10% papy należy układać pasami równoległymi do okapu, przy większych 

spadkach pasami prostopadłymi do okapu (z uwagi na powodowaną dużą masą możliwość osuwania się 

układanych pasów podczas grzewania). Minimalny spadek dachu powinien być taki, aby nawet po ugięciu 

elementów konstrukcyjnych umożliwiał skuteczne odprowadzenie wody. Z tego też względu nachylenie połaci 

dachowej nie powinno być mniejsze niż 1%, ale zaleca się, aby tam gdzie jest to możliwe przewidzieć większe 

spadki. Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po 

przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przypięciu zwinąć ją z dwóch końców środka. 

Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy podgrzać 

palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12 – 15 cm) 

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do 

momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. 

Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy 

asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie 

wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki 

do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. Silny wiatr lub zmienna prędkość 

przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy 

asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy.  

Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: - podłużny 8 cm - poprzeczny 12-15 cm zakłady powinny być 

wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem najczęściej występujących w okolicy 

wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy 

sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu 

papy) i ponownie skleić. Wypływy masy asfaltowej można posypać posypką w kolorze porycia w celu 
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poprawienia estetyki dachu. W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem 

siebie tak aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy 

na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 

45° . 

Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia oraz wielkości pochylenia połaci. Roboty 

blacharskie, można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można 

wykonywać na oblodzonych podłożach. 

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje 

konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych 

dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być 

osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. Spadki koryt dachowych nie powinny 

być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczać 25,0 m. Wpusty dachowe powinny  

być osadzane w korytach. Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. 

Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustów dachowych  w odległości mniejszej niż 0,5 m od elementów 

ponaddachowych. Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi 

nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi stać się 

przyczyną niedrożności rur spustowych. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów 

dachowych powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). Rynny 

dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom w PN-EN 607:1999. 

5.10. Termomodernizacja  

Wykonanie docieplenia ścian metodą lekką mokrą 

Przed przystąpieniem do mocowania termoizolacji należy nie tylko odpowiednio przygotować podłoże, ale także 

zdemontować na czas robót wszystkie elementy utrudniające lub wręcz uniemożliwiające szczelne przyklejenie 

płyt styropianowych i wykonanie na nich warstw ochronno-wykończeniowych. Przed przystąpieniem do prac 

ociepleniowych należy zdemontować obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe, elementy oświetleniowe, 

instalację odgromową, istniejące kraty w oknach.  

Podłoże, na którym będzie montowany system musi być uprzednio oczyszczone z brudu, z kurzu, porostów, 

zmyte wodą; należy usunąć luźno związane fragmenty tynku, sprawdzić przyczepność tynku poprzez opukanie a 

następnie odspojone kawałki tynku należy odkuć i wykonać tynk ponownie. Podłoże powinno być nośne, stabilne, 

czyste i o niewielkim stopniu chłonności. Przygotowanie podłoża polega też często na jego wyrównaniu. 

Czynność ta ma na celu osiągnięcie właściwego powiązania płyt izolacji ze ścianą przy jednoczesnym 

zminimalizowaniu zużycia zaprawy klejącej.  

Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych należy sprawdzić nośność podłoża pod system ociepleniowy 

poprzez wykonanie próby przyklejania styropianu. Na przygotowaną (oczyszczoną, wyrównaną i zagruntowaną) 

powierzchnię należy przykleić w różnych miejscach budynku 8-10 próbek styropianu o wymiarach 10 x 10cm, 

nakładając ją na całe powierzchnie próbek w warstwie o grubości ok. 1cm. Po dokładnym dociśnięciu styropianu 

do ściany pozostawia się go na 3-4 dni. Po tym czasie odrywa się przyklejone próbki styropianu. Podłoże jest 

nośne, jeżeli nastąpi rozwarstwienie próbek styropianowych.  

Przygotowaną powierzchnię zagruntować systemowym preparatem gruntującym zwiększającym przyczepność 

kleju. Gruntowanie wykonać za pomocą szczotki malarskiej lub metoda natryskową.  

Sposób mocowania płyt  

Masę klejową należy układać na obrzeżach pasmami o szerokości 3-4 cm, a na pozostałej powierzchni plackami 

o średnicy ok. 8 cm. Pasma należy nakładać na obwodzie płyty w odległości ok. 3 cm od krawędzi, tak aby po 

przyklejeniu zaprawa nie wyciskała się poza krawędzie styropianu. Po nałożeniu masy klejącej płytę należy 
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bezzwłocznie przyłożyć do ściany i docisnąć przez uderzenie packą drewnianą do uzyskania równej płaszczyzny 

z sąsiednimi płytami. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych płyt styropianowych po raz drugi, ani 

poruszanie płyt po upływie kilku minut. Przyklejanie płyt styropianu do ściany powinno odbywać mijankowe, w 

kierunku od dołu do góry ściany. Ewentualne szczeliny powstałe w warstwie ocieplającej wypełnić przez 

wstawienie klinów styropianowych lub przez wprowadzenie ekspansywnej pianki poliuretanowej. Szczelin nie 

wolno wypełniać klejem!  

Po stwardnieniu kleju mocującego styropian (minimalny czas wg wskazań producenta) należy dodatkowo 

zamocować styropian do ściany za pomocą przeznaczonych do tego celu kołków rozporowych z tworzywa 

sztucznego w ilości 4szt. na m2 ściany. Otwory pod kołki należy wywiercić odpowiednio wybranym wiertłem na 

głębokość zakotwienia min. 6-8 cm. Osadzić kołki opierając talerzyki o powierzchnię ocieplenia i wbić trzpień do 

oporu.  

Całą powierzchnię styropianu oraz ewentualne nierówności (uskoki między płytami ocieplenia, odchyłki od 

płaszczyzny, wystające fragmenty wypełnienia szczelin itp.) należy zeszlifować ręcznie pacą pokrytą 

gruboziarnistym papierem ściernym lub mechanicznie przy pomocy szlifierki oscylacyjnej. Klejenie należy 

wykonać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest niższa niż +5°C. Należy także unikać 

bezpośredniego nasłonecznienia i wiatru.  

Sposób wykończenia powierzchni elewacyjnej  

Na przygotowaną powierzchnię styropianu należy nanieść warstwę masy klejowej o grubości ok. 3 mm 

rozpoczynając od góry ściany pasami pionowymi o szerokości siatki zbrojącej. W warstwie tej należy zatopić 

specjalnie do tego celu przeznaczoną atestowaną siatkę (tkaninę) zbrojącą z włókien szklanych. Siatka zbrojąca 

powinna być napięta i całkowicie wciśnięta w masę klejącą. Sąsiednie pasy siatki powinny być układane na 

zakład nie mniejszy niż 5 cm w pionie i w poziomie. Narożniki otworów okiennych i drzwiowych wzmocnić przez 

naklejenie kawałków siatki o wymiarach 20 x 35 cm.  

Krawędzie otworów i budynku wzmocnić przez osadzenie odpowiednich kątowników ochronnych. Następnie na 

powierzchnię przyklejonej siatki należy nanieść drugą warstwę masy klejącej o gr. ok. l mm w celu całkowitego jej 

przykrycia. Całą powierzchnię dokładnie wyrównać i wygładzić. Po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej tj. 

nie wcześniej niż po dwóch dniach całą powierzchnię przeszlifować papierem ściernym.  

Można przystąpić do wykonywania podkładu tynkarskiego. Podkład tynkarski nakładać w temp. +5°C do +25°C. 

Czas wysychania zależny od warunków atmosferycznych wynosi od 4h do 12h. Przy wykonywaniu tej pracy 

należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i wiatru. Na tak przygotowane podłoże nałożyć tynk zgodny  

z projektem. Nakładanie tynku może być prowadzone w temp. 5°C do +25°C przy unikaniu bezpośredniego 

nasłonecznienia, deszczu i wiatru. Aby uniknąć powstania widocznych cieni na połączeniach tynku nakładanego 

wcześniej i później wszelkie czynności wykonywane z nałożeniem wyprawy jednego rodzaju i koloru należy 

prowadzić metodą „mokre na mokre”. Oznacza to takie rozplanowanie przerw technologicznych w trakcie 

nakładania tynku, aby pokrywały się one z liniami naturalnymi rozgraniczeń na elewacji (np. narożniki 

wewnętrzne  

i zewnętrzne, rury spustowe itp.). Przerwy technologiczne można wykonać z zastosowaniem samoprzylepnej 

taśmy malarskiej.  

Prace budowlane należy prowadzić z uwzględnieniem miedzy innymi, potrzeb i biologii populacji ptaków  

i nietoperzy. Wszelkie prace ograniczające dostęp danego gatunku do miejsc jego regularnego występowania  

i rozrodu należy traktować jako niszczenie miejsc lęgowych i schronień. O wszystkich zauważonych na terenie 

budowy miejscach lęgowych i schronień. O wszystkich zauważonych na terenie budowy miejscach lęgowych 

należy natychmiast powiadomić inspektora nadzoru.  

5.11. Okładziny i ściany z płyt kartonowo-gipsowych 

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC pod warunkiem, 

że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0oC, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach 60-

80%. Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.  
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Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie  

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. 60 mm, umocowanych do podłoża uchwytami ażurowymi. Odległości 

pomiędzy listwami rusztu są uzależnione od grubości stosowanej na okładziny płyty. − dla płyt o gr. 12,5 mm – 

600 mm  

Płyty montuje się ustawiając je pionowo. Celem polepszenia własności cieplnych i akustycznych przegrody,  

w przestrzeń między łatami wkłada się wełnę mineralną. W tym przypadku jednak ruszt musi być wystarczająco 

odsunięty od ściany (grubość wełny i ewentualna pustka powietrzna). Można to osiągnąć przy pomocy strzemion 

(łączników) dystansowych. Elementami łączącymi kształtowniki konstrukcji rusztu z podłożem (ze ścianą lub 

stropem) są strzemiona blaszane typu montowane przez podkładkę elastyczną.. Tego typu połączenie rusztu  

z podłożem, jest połączeniem elastycznym, co przyczynia się do tłumienia wszelkiego rodzaju dźwięków 

przenoszonych przez przegrodę. Właściwość ta może zostać jeszcze podwyższona przez położenie pod 

strzemiona podkładek z taśmy tłumiącej. Właściwości tłumiące przegrody w sposób zdecydowany podnosi 

też obecność wełny mineralnej. Podobnie zwiększeniu tłumienia sprzyja również obecność wolnej przestrzeni 

powietrznej między wełną mineralną a płytą gipsowo-kartonową.  

Tyczenie rozmieszczenia płyt  

− styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równoległe do kierunku 

naświetlania pomieszczenia)  

− przy wyborze podłużnego 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 opierały się na tych elementach,  

− ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt, należy je tak 

rozmieścić, aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o szerokości zbliżonej do połowy długości 

płyty,  

− styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach 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 warstwy, przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi 

elementami rusztu.  

Kotwienie rusztu  

W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest okładzina, wybiera się odpowiedni rodzaj kotwienia 

rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kołkami rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kołkami 

wstrzeliwanymi muszą spełniać warunek posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gęstość kotwienia 

pionowych elementów rusztu nie powinna przekraczać 100 cm, a kształtowników stropowych i posadzkowych 

125cm.  

Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu  

Na okładziny ścienne stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 12,5 mm. Jeśli wymagają tego 

warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości ogniowej o grubości 12,5 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 profili stalowych blachowkrętami.  

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych  

Profile rozmieszcza się nie więcej niż co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstępne) podlega korekcie na 

etapie przykręcania płyt, tzn. rozstawiania profili do płyt. Po ułożeniu przewodów instalacyjnych, układa się 

izolację termiczną lub akustyczną. Pokrycie ściany należy rozpocząć od przykręcenie płyty o szerokości 120 cm. 
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Odstęp pomiędzy wkrętami powinien wynosić 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa płyt 

mocowana jest co 75 cm. Płyty nie powinny stać na podłożu lecz być podniesione o ok. 10 mm. U góry powinna 

być pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgań i ugięć stropów. Szczelinę wypełnia się 

kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa się o 60 cm w stosunku 

do pierwszej warstwy. Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunięciem wykonuje się za pomocą wieszaków lub 

długich wkrętów wkręcanych w profile. Pokrycie drugiej strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia płyty  

o szerokości 60 cm lub mniej w przypadku przesunięcia profili. Po zamknięciu drugiej strony ściany uzyskuje się 

ostateczną stabilność. Przy wysokości ściany większej od wysokości płyty sztukowanie płyty należy prowadzić 

naprzemiennie od góry i od dołu. Sztukówki nie powinny być krótsze niż 30 cm.  

Szpachlowanie spoin  

Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie połączenia 

sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego w trzech cyklach: wypełnienie 

spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po związaniu pierwszej warstwy nałożenie tej samej masy 

szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschniętą spoinę nałożenie masy szpachlowej nawierzchniowej, 

stanowiącej podkład pod farbę.  

Przy zbrojeniu taśmą samoprzylepną stosowane są dwa cykle tj. naklejenie taśmy i jednokrotne wypełnienie 

spoin masą szpachlową, a po jej wyschnięciu szpachlowanie masą nawierzchniową. Szpachlowanie 

przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą struga kątowego i analogicznie jak 

w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Różnica polega na wykonaniu 

warstwy nawierzchniowej, którą wykonuje się na szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” szpachlowanej spoiny.  

5.12. Wykonanie gładzi gipsowych 

Przygotowanie podłoża pod gładzie: 

Przed przystąpieniem do wykonywania gładzi należy przygotować podłoże wykonując następujące czynności:  

• oczyszczenie podłoża z elementów mogących osłabić przyczepność gładzi, zwłaszcza z kurzu, brudu  

i innych słabo związanych fragmentów tynku, bądź powłok malarskich. Dla ułatwienia zeskrobania starej farby  

i zmniejszenia pylenia ścianę należy przed skrobaniem zmoczyć czystą woda lub wodą zmieszaną z mydłem 

malarskim,  

• naprawić uszkodzenia tynku (można to uczynić za pomocą materiału przeznaczonego na wykonanie gładzi). 

Podczas oględzin podłoża należy zlokalizować wszystkie pęknięcia. Rysy takie należy poszerzyć, aby móc je 

później skutecznie wypełnić materiałem naprawczym. Poszerzenie rys można wykonać ostrym narzędziem np. 

krawędzią szpachelki,  

• otwory, w których później montować będziemy gniazdka elektryczne, puszki, bądź kontakty, należy osłonić, 

wkładając do nich zatyczki z papieru lub krążki wycięte ze styropianu,  

• zagruntowanie podłoża środkiem gruntującym, którego zadaniem jest zmniejszenie i wyrównanie chłonności 

podłoża oraz poprawienie przyczepności wykonywanej gładzi gipsowej a ponadto wnika w strukturę podłoża  

i wzmacnia je.  

Kolejność czynności:  

• wykonanie gładzi na suficie,  

• wykonanie gładzi na ścianach, 

• szlifowanie.  

Wykonanie gładzi na suficie  

Pierwszym etapem jest nałożenie warstwy wyrównawczej. Podczas pracy należy zmieniać kierunek nakładania 

kolejnych warstw gładzi. Nanoszenie zaczynamy np. od ściany z oknem i posuwamy się w stronę wnętrza 

pomieszczenia, po czym zmieniamy kierunek na przeciwny lub poprzeczny. Takie działanie pozwoli na 

równomierne rozłożenie masy gipsowej na całej powierzchni. Należy przestrzegać zasady, że grubość każdej z 

nakładanych warstw nie może przekraczać 2 mm. Nakładanie każdej warstwy kończymy sprawdzeniem równości 

podłoża. Po nałożeniu warstwy wyrównawczej ma być ona na tyle równe, by po kolejnym wygładzeniu można 
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było zakończyć pracę. Warstwę wyrównawczą pozostawiamy na kilka godzin, aby wyschła. Czas ten zależy 

od warunków cieplno – wilgotnościowych, panujących w pomieszczeniu, a także od chłonności podłoża. Warstwę 

wygładzającą nanosimy w kierunku od okna w głąb pomieszczenia, ciągnąc pacę w kierunku do siebie. Ten 

sposób nakładania zapewni efekt końcowy, bez cieni powstających przy dziennym oświetleniu.  

Wykonanie gładzi na ścianach  

Kolejność przy wykonywaniu gładzi na ścianach jest bardzo podobna jak przy sufitach. Pierwszym etapem jest 

naniesienie na ściany warstwy wyrównawczej za pomocą długiej pacy, przesuwając ją w kierunku od dołu do 

góry ściany. Przy dużych powierzchniach ścianę należy podzielić na mniejsze pola technologiczne, tak aby 

można było wykonywać kolejne operacje bez przestojów.  

Masę gipsową rozprowadzamy na ścianie ruchami półkolistymi i jednocześnie ją wyrównujemy. Zachowujemy 

przez cały czas kierunek od dołu ku górze. Pacę należy silnie dociskać do podłoża, co pozwoli kontrolować 

równomierne rozłożenie masy na powierzchni i dostosować ilość nakładanej masy do stopnia nierówności 

powierzchni. Nakładanie pierwszej warstwy należy rozpocząć od miejsc najbardziej odbiegających od 

płaszczyzny zakładanego lica ściany, np. powierzchni przy montowanych narożach. Nakładanie kolejnych partii 

gipsu musi stopniowo doprowadzić do uzyskania idealnie równej powierzchni. Po naniesieniu kolejnej warstwy, 

gdy gips jeszcze nie jest całkowicie związany, można zeskrobać ewentualne nierówności, przygotowując w ten 

sposób powierzchnię do szlifowania. Do wykonywania naroży wewnętrznych używamy specjalnie 

wyprofilowanych szpachelek kątowych. Profilowania naroży należy dokonywać po nałożeniu każdej warstwy 

masy szpachlowej. 

Szlifowanie  

Końcową fazą wykonania gładzi gipsowej jest jej szlifowanie. Przystępujemy do niego po całkowitym wyschnięciu 

gładzi. Ewentualne pozostałe jeszcze nierówności usuwa się papierem ściernym (60-80) lub pacą z siatką do 

szlifowania (60-120). Gładź można również szlifować mechanicznie, np. szlifierką z pochłaniaczem pyłu. Po 

zakończeniu szlifowania gładź należy dokładnie odpylić. Pozostawienie pyłu na powierzchni gładzi spowoduje 

osłabienie przyczepności kolejnej nakładanej warstwie np. farby. Odpylanie można przeprowadzić za pomocą 

szczotki z miękkim włosiem, bądź odkurzacza z odpowiednią końcówką i pochłaniaczem pyłu.  

5.13.  Roboty tynkarskie 

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. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej ni +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 

nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach mona wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 

odpowiednich środków zabezpieczających. Niedopuszczalne jest prowadzenie robot w czasie opadów 

atmosferycznych, na elewacjach silnie nasłonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jeżeli zapowiadany jest 

spadek temperatury poniżej 00C w przeciągu 24 h. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki 

powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane woda.  

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy  

i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych mona usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub 

przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

5.14. Montaż stolarki drzwiowej i okiennej 

Do montażu okien i drzwi można przystąpić po ukończeniu robót stanu surowego, przykryciu budynku  

i zakończeniu większości robót mokrych (tynki, wylewki). Osadzenie okien przed zakończeniem robót mokrych 

jest możliwe przy zapewnieniu odpowiednich warunków cieplno-wilgotnościowych w pomieszczeniach. 

Przed przystąpieniem do montażu okien i/lub drzwi balkonowych należy sprawdzić: 

– prawidłowość wykonania ścian, 

– rodzaj, stan wykończenia i prawidłowość wykonania ościeży, 

– zgodność wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej, 
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– czy wymiary okien i drzwi oraz otworów umożliwiają prawidłowe ustawienie i podparcie okien z zachowaniem 

właściwej szerokości szczeliny na obwodzie pomiędzy ościeżem a ościeżnicą. 

Wymagania: 

- Drzwi powinny się lekko otwierać i zamykać. 

- Rozwierane skrzydła nie mogą ocierać się w żadnym miejscu. 

- Zamknięte skrzydła drzwiowe powinny dobrze przylegać do ościeżnicy. 

- Skrzydła drzwiowe powinny być odporne na zwichrowanie. 

- Okucia powinny być dostosowane do rodzaju drzwi i okien. 

Usytuowanie okna / drzwi w ościeżu 

Okno i/lub drzwi należy sytuować w ościeżu tak, aby nie powstały mostki termiczne, prowadzące do skraplania 

się pary wodnej na wewnętrznej stronie ościeżnicy lub powierzchni  ościeża. Jeżeli nie jest znany przebieg 

izoterm, należy stosować ogólne zasady usytuowania okien: 

- w ścianie jednowarstwowej – w połowie grubości ściany, 

- w ścianie warstwowej z ociepleniem wewnętrznym – w strefie umieszczenia izolacji termicznej, 

- w ścianie z ociepleniem zewnętrznym – przy zewnętrznej krawędzi ściany z dosunięciem 

do warstwy ocieplenia. 

Zasady ustawienia okna / drzwi w otworze 

Ustawienie okien / drzwi balkonowych powinno zapewniać: 

- luz (szczelinę) pomiędzy otworem w ścianie a wyrobem, pozwalający na zmiany wymiarów okna/drzwi pod 

wpływem temperatury, wilgotności oraz ruchu konstrukcji budynku nieograniczające funkcjonalności okna / drzwi, 

- miejsce dla klocków dystansowych i podporowych. 

Do podpierania progu ościeżnicy okien / drzwi stosuje się zgodnie z wytycznymi ich producenta klocki lub belki 

drewniane (czasami elementy poszerzające, o ile takie są przewidziane w dokumentacji producenta) oraz 

kątowniki bądź kotwy stalowe. Do ustawienia okna w otworze służą klocki podporowe i dystansowe. Klocki 

podporowe i dystansowe powinny być tak rozmieszczone, aby była zapewniona możliwość odkształcania się 

kształtowników okien. Zamocowanie okien przy użyciu tylko kołków rozporowych, śrub lub kotew, bez 

zastosowania klocków podporowych, jest niewystarczające do przenoszenia obciążenia. Klocki dystansowe, 

służące do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu ościeżnicy powinny być usunięte, nie należy 

natomiast usuwać klocków podporowych. 

Zasady mocowania okna/drzwi balkonowych w ościeżu 

Mocowanie powinno być wykonane w taki sposób, aby przewidywalne obciążenia zewnętrzne były przenoszone 

za pośrednictwem łączników na konstrukcję budynku, a funkcjonalność okien była zachowana, tzn. ruch skrzydeł 

okiennych przy otwieraniu i zamykaniu był płynny. Zamocowania powinny być rozmieszczone na całym obwodzie 

ościeżnicy. Do mocowania okien w ścianie budynku – w zależności od rodzaju ściany (monolityczna, warstwowa) 

i sposobu mocowania stosuje się kołki rozporowe/dyble, kotwy i śruby/wkręty. Pianki poliuretanowe i tym 

podobne materiały izolacyjne nie służą do mocowania okien, a wyłącznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny 

między oknem a ścianą. Kołki rozporowe/dyble stosuje się do betonu, muru z cegły dziurawki, pustaków 

ceramicznych  

i cementowych, gazobetonu, kamienia naturalnego itp. Śruby mogą być stosowane do mocowania ościeżnic do 

betonu, cegły pełnej, cegły silikatowej, cegły dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Należy stosować śruby 

dostosowane do materiału ościeży. Kotwy budowlane powinny być stosowane wszędzie tam, gdzie odstęp 

ościeżnicy jest zbyt duży do stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwiązaniach 

ścian warstwowych. 

Uszczelnienie i izolacja połączenia okna/drzwi balkonowych ze ścianą 

Uszczelnienie powinno zabezpieczyć szczeliny między oknem a ościeżem przed wnikaniem wody opadowej od 

strony zewnętrznej oraz wilgoci z powietrza przenikającego z pomieszczenia od strony wewnętrznej. Przy 

wykonywaniu uszczelnienia należy przestrzegać zaleceń (wytycznych) producenta materiałów uszczelniających, 

dotyczących: 
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– zgodności chemicznej stykających się ze sobą materiałów, 

– oczyszczenia powierzchni przylegania, 

– zagruntowania powierzchni przylegania (w zależności od rodzaju materiału), 

– wymagań w zakresie wilgotności i temperatury powietrza. 

Osadzanie parapetów okiennych i obróbek progów drzwi 

Parapety zewnętrzne 

Parapet zewnętrzny powinien być osadzony zgodnie z rozwiązaniem przewidzianym w dokumentacji projektowej 

tak, by spełnione były następujące wymagania: 

– osadzanie parapetu należy rozpocząć po zakończeniu montażu i uszczelnieniu na obwodzie okna, 

– parapet powinien wystawać poza płaszczyznę ściany około 3-4 cm lecz nie mniej niż 2 cm, 

– mocowanie do ościeżnicy powinno być dostatecznie mocne, 

– miejsca połączenia parapetu z ościeżnicą powinny być szczelne lub uszczelnione taśmami rozprężnymi  

i silikonem, 

– połączenia boczne parapetu z ościeżami oraz w narożu (okno – mur – parapet) powinny zapewniać ciągłość 

uszczelnienia, 

– przy oknach z kształtowników aluminiowych lub z PVC kołnierz parapetu powinien być wprowadzony pod profil 

progowy ościeżnicy (wywinięcie kołnierza na profil ramy ościeżnicowej bez dodatkowego uszczelnienia taśmami 

rozprężnymi i silikonem nie zapewnia szczelności połączenia), 

Przy montażu parapetów z blachy należy zwrócić uwagę na:  zmianę ich wymiarów pod wpływem temperatury 

(styki dylatacyjne powinny być rozmieszczone co 250 cm), podparcie i zabezpieczenie parapetów przed 

podrywaniem do góry przez wiatr, wytłumienie odgłosów padającego deszczu (stosowanie taśm wygłuszających), 

dostosowanie połączeń końcowych parapetów z ościeżami do konkretnego rozwiązania elewacji. 

Parapety wewnętrzne 

Osadzanie parapetu wewnętrznego należy rozpocząć po zakończeniu montażu i uszczelnieniu na obwodzie 

okna, z uwzględnieniem uszczelnienia pod progiem ościeżnicy. Parapety wewnętrzne powinny być osadzone  

w dolnej części ościeża, zgodnie z rozwiązaniami przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Płaszczyzna styku 

parapetu z wrębem ościeżnicy powinna być tak uszczelniona, aby nie dopuścić do przedostawania się wody  

i pary wodnej do przestrzeni pod progiem ościeżnicy. 

Obróbki progów drzwi  

Próg drzwi zewnętrznych ze względu na duże zagrożenie wodą należą do miejsc krytycznych, trudnych do 

uszczelnienia. Dokumentacja projektowa powinna więc zawierać szczegółowe rozwiązania sposobów obrobienia 

tych miejsc. Obróbki progów należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową.  

5.15. Roboty posadzkowe i okładzinowe z płytek 

Wszystkie materiały do wykonania robót posadzkowych i okładzinowych z płytek powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  

Płytki powinny odpowiadać następującej normie: PN-EN 14411:2005 – Płytki i płyty ceramiczne – Definicja, 

klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie. 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. Kompozycje klejące do mocowania płytek muszą spełniać wymagania 

normy PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszą spełniać 

wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. Materiały pomocnicze do wykonywania posadzek 

i okładzin z płytek to: listwy dylatacyjne i wykończeniowe, środki ochrony płytek i spoin, środki do usuwania 

zanieczyszczeń, środki do konserwacji posadzek i okładzin. 

Przed przystąpieniem do wykonywania posadzek i okładzin z płytek powinny być zakończone: 

– wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji podłóg, 

– roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczególnie 
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dotyczy to instalacji podpodłogowych), 

– wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi. 

Roboty posadzkowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5oC i temperatura ta 

powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. Wykonane posadzki i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch 

dni po ułożeniu chronić przed nasłonecznieniem i przewiewem. 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót posadzkowych należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, 

narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania 

płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej 

płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość 

większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga posadzka zawierająca określone  

w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek. Wybór mieszanek klejących zależy 

od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych podłodze. Zaprawa klejąca musi być przygotowana 

zgodnie z instrukcją producenta. Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika  

w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Mieszankę klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy  

a następnie „przeczesuje” się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Zaprawa klejąca powinna być 

nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. 

Grubość warstwy zaprawy klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi 

średnio około 6-8 mm. Po nałożeniu mieszanki klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego 

narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej 

pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, 

docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej mieszanki klejowej po 

dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. Dla 

uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Przed całkowitym 

stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki 

dystansowe. W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. 

Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać dokumentacja 

projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same 

kleje i zaprawy do spoinowania. 

Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. Dokładny 

czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.  

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je mokrym pędzlem (wodą). 

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni posadzki 

pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadłymi  

i ukośnymi do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę 

można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje 

się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka 

temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie 

zwilżanie ich wilgotną gąbką. 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 posadzki i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą 

być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki. 

5.16. Malowanie 

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót 

budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie a także kontroli materiałów. 

Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 

• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, 

gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych (biały montaż) oraz armatury 
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oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 

• wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 

• ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 

• całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie została 

wykończona fabrycznie. 

Drugie malowanie można wykonywać po: 

• wykonaniu tzw. białego montażu, 

• ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew 

przyściennych i cokołów, 

• oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 

 

Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom określonym w Szczegółowej Specyfikacji 

Technicznej dla robót tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie 

odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona 

zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). 

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz 

odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po 

starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą, zalecaną przez 

producenta wyrobów malarskich. 

3) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

Roboty malarskie powinny być prowadzone: przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych  

(w przypadku robót malarskich zewnętrznych), w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym 

zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C, w temperaturze nie wyższej niż 

25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo 

nasłonecznionych). W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie 

świeżo pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. Prace malarskie na elementach metalowych można 

prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich  

w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację. Roboty malarskie farbami, emaliami 

lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników 

powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec 

uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać: 

• informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, 

• sposób przygotowania farby do malowania, 

• sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty 

malarskie), 

• krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2, 

• czas między nakładaniem kolejnych warstw, 

• zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 

• zalecenia w zakresie bhp.  

5.17. Instalacja wodociągowa  

Wewnętrzna instalacja wody ciepłej, zimnej oraz cyrkulacji wykonana będzie z rur polipropylenowych łączonych 

poprzez zgrzewanie. Dostarczone na budowę rury powinny być czyste od zewnątrz  i wewnątrz, bez widocznych 

wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami.  Przewody wody ciepłej projektuje się prowadzić równolegle 

do przewodów wody zimnej. Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą 

uchwytów, w odstępach nie większych niż wynika to  z wymiaru odpowiedniego dla średnicy rurociągu i dla 
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materiału, z którego wykonany jest przewód. Konstrukcja uchwytów powinna zapewniać łatwy i trwały montaż 

instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów  

w przewodach i przegrodach budowlanych Rurociągi prowadzone w ścianach powinny być układane w 

kierunkach prostopadłych lub równoległych do krawędzi przegród. Trasa przewodów powinna być 

zinwentaryzowana w dokumentacji powykonawczej, aby były łatwe do zlokalizowania.  

Przewody powinny być prowadzone ze spadkiem zapewniającym możliwość odwodnienia instalacji  

w jednym lub kilku punktach oraz możliwość odpowietrzenia przez najwyżej położone punktu czerpalne. 

Wskazane w dokumentacji rurociągi należy izolować odpowiednimi otulinami. 

Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, 

temperatura) danej instalacji. Po wykonaniu instalacji wodociągowej należy poddać ja płukaniu wodą  

o prędkości co najmniej 1,5 m/s. 

 

5.17.1. Montaż rur z polipropylenu 

Przed przystąpieniem do montażu trzeba sprawdzić stan łączonych elementów.  Przewody muszą być szczelne, 

a gwinty nieuszkodzone ani nieskorodowane. 

Rury należy łączyć za pomocą kształtek kielichowych zgrzewanych, które po rozgrzaniu nasuwa się na końce 

łączonych przewodów. Połączenie ma być wykonane w sposób trwały. Rury można przycinać na placu budowy 

do żądanej długości. Na gwint należy łączyć armaturę przepływową i czerpalna. 

Przewody wewnętrzne powinny być ułożone tak aby było możliwe ich odpowietrzenie, a w razie potrzeby 

odwodnienie. Przewody poziome powinny lekko wznosić się w kierunku przepływu wody. Przewody poziome 

powinny być układane równolegle do ścian, a przez mury przechodzą prostopadle. Wewnątrz muru nie może 

znajdować się żadne połączenie rur. Rury należy przymocować do ścian uchwytami metalowo-gumowymi  

w odstępach zależnych od średnicy rur. 

 

5.17.2. Montaż armatury przepływowej 

Przed przystąpieniem do montażu trzeba sprawdzić stan łączonych elementów. Armatura przepływowa musi być 

szczelna oraz nieskorodowana. 

Armatura powinna być tak rozmieszczona, aby obsługa z łatwością orientowała się w przeznaczeniu  

i wpływie nastawienia elementów armatury na działanie urządzeń wodociągowych. Zawory powinny być 

umieszczone w miejscu widocznym, dostępnym do obsługi i kontroli, mającym światło sztuczne i o ile jest to 

możliwe  naturalne. Armaturę przepływową z przewodami z rur polipropylenu  należy łączyć za pomocą kształtek 

(gwintowanych). 

Połączenie ma gwarantować szczelność armatury. Zawór w położenie zamkniętym powinien szczelnie zamykać 

przepływ wody. 

 

5.17.3. Montaż armatury czerpalnej 

Lokalizacja i rodzaj montowanej armatury sanitarnej zgodnie z Dokumentacją Projektową.  

Wysokość ustawienia armatury czerpalnej wg wymagań normy PN-81/B-10700.02 oraz wytycznych producentów. 

 

5.17.4. Przejście przez przegrody budowlane 

W miejscach, gdzie przewody wodociągowe przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy ścianką rur  

a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej, powinna być pozostawiona wolna przestrzeń, wypełniona 

materiałem utrzymującym stale stan plastyczny.  

 

5.18. Instalacja kanalizacji sanitarnej  

Instalację sanitarną podposadzkową należy wykonać po uprzednim wykonania rozkucia posadzki. Przy ułożeniu 

instalacji sanitarnej podposadzkowej należy zachować spadki, przekroje poszczególnych rurociągów, 

posadowienie na rzędnych zgodnie z dokumentacją, należy wykonać połączenia z pionami sanitarnymi oraz 
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wykonać podejścia pod poszczególne urządzenia sanitarne.  Rury należy układać od najniższego punktu 

(odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Przewody należy układać w odcinkach prostych, 

równolegle do najbliższej ścianyi w odpowiedniej od niej odległości. Zmiany kierunków przewodów należy 

wykonać za pomocą kolanek podwójnych. Promień tak wykonanego łuku nie powinien być mniejszy od 10 

średnic rur przewodowych głównych i od 5 średnic rur przewodów drugorzędnych. Przewody boczne powinny się 

łączyć z przewodem głównym pod kątem nie większym niż 60o. 

Minimalne spadki przewodów odpływowych wynoszą: dla rur DN 110mm i=2% DN. 

Przed przystąpieniem do montażu rury muszą być skontrolowane pod względem ewentualnych uszkodzeń. Rury 

łączy się poprzez wciśnięcie do oporu bosego końca rury, po wcześniejszym posmarowaniu środkiem 

antyadhezyjnym, w kielich rury uprzednio położonej. Przewody należy mocować do elementów konstrukcji 

budynku za pomocą uchwytów lub obejm.  

Przed zakryciem rurociągów należy przeprowadzić badania szczelności na eksfiltrację i infiltrację  

w czasie swobodnego przepływu wody oraz sprawdzić poszczególne rzędne, prawidłowości spadków. Po 

dokonaniu odbioru należy wykonana instalację zasypać piaskiem. 

 

5.18.1. Montaż rur 

Przed przystąpieniem do montażu rury muszą być skontrolowane pod względem ujawnienia ewentualnych 

uszkodzeń. Rury należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm. Obejmy powinny 

utrzymywać przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych należy stosować na każdej kondygnacji, co 

najmniej jedno mocowanie stałe zapewniając przenoszenie obciążeń rurociągów i jedno mocowanie przesuwne. 

Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczać rurociąg przed dociskiem. 

Rury PVC układane pod posadzką zgodnie z projektem i instrukcją – stosując odpowiednią podsypkę  

o gr. min 10 cm oraz zasypkę piaskiem do wysokości około 30 cm ponad rurę. Rury PVC łączy się przez 

wciśnięcie do oporu bosego końca w kielich rury uprzednio położonej. Należy zwrócić szczególną uwagę na 

sposób umieszczenia uszczelki we wgłębieniu kielicha sprawdzając: 

- Czystość wgłębienia kielicha 

- Ścisłość przylegania uszczelki do wgłębienia 

Przed przystąpieniem do wcisku bosego końca w kielich rury z założoną uszczelką, bosy koniec należy 

posmarować cienko środkiem antyadhezyjnym. Stosowanie do tego celu olejów lub smarów jest 

niedopuszczalne. Rury należy układać od najniższego punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku 

kanału. Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje (czyszczaki). 

 

5.19. Instalacja centralnego ogrzewania 

 

5.19.1. Montaż rurociągów wewnątrz budynku 

Montaż rurociągów instalacji grzewczych musi zapewniać możliwość kompensacji wydłużeń cieplnych 

przewodów miedzianych. W projekcie przewiduje się kompensację wydłużeń na załamaniach tras przewodów  

a tam gdzie nie jest to możliwe – w przypadku prostych odcinków rur dłuższych niż 5 m, należy zastosować 

specjalne kompensatory mieszkowe i punkty stałe. Szczegółowe zasady montażu kompensatorów, punktów 

stałych i podpór przesuwnych oraz połączeń zastosowanych przewodów zawarte są w katalogu producenta 

wybranego systemu.  

Rozstaw uchwytów przesuwnych 

Śr. rury (mm) 15 18 22 28 35 42 

Odl. między 

uchwytami (m) 

1,25 1,50 2,00 2,25 2,75 3,00 

Wszystkie rodzaje podpór ruchomych powinny zapewniać: 
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- swobodną rozszerzalność 

- takie zamocowanie, aby ciężar odcinków rurociągów nie oddziaływał na armaturę 

- możliwość wymontowania armatury 

- wykonanie właściwej izolacji termicznej 

Sposób prowadzenia poziomych przewodów rozdzielczych powinien zapewnić również ich właściwe 

odpowietrzenie i odwodnienie: 

 • Rurociągi poziome w instalacjach wewnętrznych ogrzewania wodnego należy prowadzić pod stropem 

parteru ze spadkiem wynoszącym co najmniej 3%o w kierunku od najdalszego pionu lub odbiornika ciepła do 

źródła ciepła. 

 • W najniższych punktach załamań instalacji należy zapewnić możliwość spuszczenia wody, natomiast 

w punktach najwyższych – możliwość odpowietrzenia 

 • Przewody mocować do ścian lub stropów przy pomocy uchwytów wykonanych z tworzyw sztucznych 

lub zastosować obejmy z miedzi lub jej stopów. W przypadku stosowania uchwytów stalowych, pomiędzy obejmą 

stalową a przewodem miedzianym, należy umieścić na całym obwodzie przekładkę ochronną z gumy lub taśmy  

z miękkiego PVC. 

 • Odległość rurociągów poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji rurociągów izolowanych od 

powierzchni przegród powinna wynosić co najmniej: 

- dla rur średnicy do 40 mm – 30 mm 

- dla rur średnicy ponad 40 mm – 50 mm 

 • Przewody c.o. z miedzi układać zgodnie z wytycznymi producenta tych przewodów 

 • Przewody c.o. prowadzone w warstwach posadzkowych układać w tzw. Peszlu (w systemowej 

elastycznej otulinie) 

 • Oba przewody pionu dwururowego należy układać równolegle do siebie, zachowując stałą odległość 

między osiami wynoszącą 80 mm przy średnicy przewodu nie przekraczającej 40 mm; dopuszczalne odchylenie 

wynosi ± 5 mm. Pion zasilający powinien się znajdować z prawej strony, powrotny zaś z lewej. 

 • Odległość między osią pionu prowadzonego po wierzchu a powierzchnią ściany powinna wynosić: 

 35 mm dla rur średnicy do 32 mm 

 40 mm dla rur średnicy 40 mm 

 dopuszczalne odchylenie ± 5 mm 

 • Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę,  

a przewodem pionowym przez strop) należy stosować tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie może znajdować się 

żadne połączenie rury. Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy 

zewnętrznej przewodu: 

- co najmniej o 2 cm przy przejściu przez przegrodę pionową, 

- co najmniej o 1 cm przy przejściu przez strop 

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej strony, a przy 

przejściach przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki. Przestrzeń między rurą przewodu, a 

tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, 

umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 

 

5.19.2. Montaż grzejników 

Grzejnik ustawiony przy ścianie należy montować albo w płaszczyźnie pionowej albo w płaszczyźnie równoległej 

do powierzchni ściany lub wnęki. 

Grzejnik w poziomie należy montować z uwzględnieniem możliwości jego odpowietrzenia. 

Grzejniki i urządzenia należy mocować do ściany zgodnie z instrukcją producenta grzejnika (urządzenia) 

Wsporniki muszą być osadzone w ścianie w sposób trwały, prostopadle do powierzchni ściany, tak aby grzejnik 

(urządzenie) opierał się całkowicie na wszystkich wspornikach. W przypadkach ścian lekkich grubości nie 

przekraczającej 7 cm dopuszcza się stosowanie wsporników przymocowanych śrubami przelotowymi z szerokimi 
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metalowymi podkładkami. 

Minimalne odstępy zamontowanego grzejnika od elementów budowlanych wynoszą: 

- od ściany za grzejnikiem 5 cm 

- od podłogi 7 cm 

- od spodu parapetu 7 cm 

- od sufitu 30 cm 

- od bocznej ściany (wnęki) od tej strony grzejnika z którego boku jest zamontowana armatura grzejnikowa 25 cm 

- od bocznej ściany wnęki od tej strony grzejnika z którego boku nie jest montowana armatura grzejnikowa 15 cm 

Grzejniki należy łączyć z gałązkami w sposób umożliwiający ich montaż i demontaż bez uszkodzenia gałązek  

i ścian. 

Grzejniki (urządzenia) należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakończenia 

robot wykończeniowych. 

 

5.19.3. Montaż armatury 

Armaturę po sprawdzeniu prawidłowości działania należy montować w miejscach dostępnych, umożliwiających 

personelowi eksploatacyjnemu obsługę i konserwację. 

Armaturę na przewodach należy tak zainstalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny  

z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 

Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród przy użyciu odpowiednich uchwytów. 

Zawory grzejnikowe połączone bezpośrednio z grzejnikiem nie wymagają dodatkowego zamocowania. 

Montaż naczynia przeponowego należy wykonać po przeprowadzeniu prób szczelności i dokładnym wypłukaniu 

instalacji 

5.19.4. Montaż izolacji 

Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać należy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności oraz 

po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokółem odbioru. 

Powierzchnia rurociągu lub urządzenia powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji 

cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp.. 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie uszkodzone,  

a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub 

uszkodzenia. 

Powierzchnia zewnętrzna płaszcza ochronnego powinna być gładka i czysta, bez pęknięć, załamań  

i wgnieceń oraz odpowiadać kształtem izolowanego rurociągu lub urządzenia. 

Roboty montażowe izolacji rurociągów wykonać zgodnie z instrukcją producenta. 

Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzeniania się ognia. 

Przewody po wykonaniu izolacji cieplnej należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami oraz PN-N-01270. 

5.20. Instalacje elektryczne 

5.20.1. Instalowanie linii kablowych  

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wewnętrznych, bez względu na rodzaj i sposób ich montażu, należy 

przeprowadzić następujące roboty podstawowe:  

- trasowanie,  

- montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów,  

- przejścia przez ściany i stropy,  

- montaż sprzętu i osprzętu,  

- łączenie przewodów,  

- podejścia do odbiorników,  

- przyłączanie odbiorników,  
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- ochrona przed porażeniem,  

- ochrona antykorozyjna.  

 

Trasa instalacji powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, 

prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest, aby przebiegała w liniach 

poziomych i pionowych.  

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu na rodzaj 

instalacji, powinny być zamocowane do podłoża (ścian, stropów, elementów konstrukcji budynku itp.) w sposób 

trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować oraz sam 

rodzaj instalacji.  

Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. (wewnątrz budynku) muszą być 

chronione przed uszkodzeniami. Przejścia te należy wykonać w przepustach rurowych. Przejścia między 

pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonane w sposób szczelny, zapewniający 

nieprzedostawanie się wyziewów. Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być 

chronione do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniem 

mechanicznym można stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, kształtowniki, korytka blaszane, 

drewniane itp.  

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie 

instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. Do danego zacisku należy przyłączać 

przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. W przypadku 

stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz 

pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe, zabezpieczone przed korozją w sposób 

umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewnić prawidłowe połączenie. 

Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi 

tulejkami lub ocynowane (zaleca się stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).  

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych 

oraz w sposób estetyczny. Podejścia zwieszakowe stosuje się w przypadkach zasilania odbiorników od góry. 

Podejścia tego rodzaju stosuje się najczęściej do:  

- opraw oświetleniowych,  

- odbiorników zasilanych z instalacji wykonanych przewodami szynowymi, na drabinkach kablowych, w korytkach 

itp.  

Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne lub elastyczne, w zależności od warunków 

technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.  

 

5.20.2. Rozdzielnice elektryczne  

Wszystkie materiały do prefabrykacji i montażu rozdzielnic powinny odpowiadać wymaganiom zawartym  

w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  

Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do wyposażania w zaprojektowane urządzenia lub prefabrykaty 

składowe, muszą zostać zachowane wszelkie uwagi i wytyczne producenta obudowy dotyczące metod łączenia 

obudów w zestawy, sposobu montowania lub usuwania ścianek bocznych wg potrzeb, zastosowania zalecanych 

materiałów złącznych i uszczelniających obudowy składowe. Wszelkie zaczepy, ucha oraz wzmocnienia 

transportowe montować zgodnie z instrukcją producenta obudów.  

Należy stosować wszelkie zaprojektowane pomocnicze elementy systematyzujące porządek wewnątrz 

rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice i koryta kablowe, maskownice, panele szczotkowe itp.) oraz stosować 

odpowiednie zabezpieczanie elementów po obróbce mechanicznej (zaprawki). Listwy oraz linki uziemienia 

powinny wyróżniać się odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN-EN 60446:2004. Skład zestawu elementów 

wewnętrznych rozdzielnicy określa projekt, jednocześnie wykonujący prefabrykację powinien sprawdzić czy 

wszystkie zaprojektowane elementy wyposażenia wewnętrznego posiadają nadany przez wytwórcę certyfikat 



 

33 

zgodności lub aprobatę techniczną bądź deklarację zgodności. Należy przestrzegać stosowania tylko takich 

zamienników elementów wewnętrznych rozdzielnicy, które wymieniane są jako marka referencyjna. Osprzęt ten 

należy montować do obudowy za pomocą: płyty montażowej lub płyty zabudowy, szyn lub belek nośnych 

zunifikowanych lub zaprojektowanych, półek i szuflad. Połączenia wewnętrzne elementów należy wykonywać za 

pomocą: szyn poprzez zaciski szynowe, szyn elastycznych, zacisków przyłączeniowych lub przewodów. 

Przewody o przekroju żyły do 2,5 (4) mm2 należy pocynować, natomiast na przewody powyżej 4 mm2 należy 

montować końcówki kablowe wg instrukcji producenta. Dla rozdzielnic teleinformatycznych należy używać 

elementów przyłączeniowych prefabrykowanych jak kable czteroparowe, krosowe, światłowody krosowe, pigtaile 

i patchkordy o określonych długościach.  

W każdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdować się kieszeń przeznaczona na rysunek 

schematu rozdzielnicy.  

Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje się w oparciu o projekt techniczny, uwzględniający 

wymagania stawiane wyrobowi. Do najważniejszych wymogów należą: stopień ochrony, ilość wolnego miejsca do 

montażu, lokalizacja (rodzaj pomieszczenia), typ rozdzielnicy, dane dotyczące sieci zasilającej, miejsce zasilania 

i odpływów oraz przekroje kabli, specyfikacja wyposażenia. W oparciu o powyższe dane należy sporządzić 

schemat ideowy, który zwykle jest załącznikiem do dokumentacji. Następnym etapem jest rozrysowanie widoku  

i wyposażenia rozdzielnicy w celu uzgodnienia planu z inspektorem nadzoru lub technologiem. Przy 

nieskomplikowanych rozdzielnicach etap ten można pominąć. Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg 

specyfikacji elementów rozdzielnicy należy dokonać mocowania i połączeń aparatów i urządzeń wg zaleceń 

producentów.  

 

5.20.3. Instalowanie urządzeń  

Wszystkie urządzenia należy zamontować zgodnie z DTR producenta w miejscach określonych na planach 

projektu wykonawczego oraz zgodnie z opisem technicznym.  

Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń i zabrudzeń. 

Oprawy do stropu montować wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach rozporowych plastikowych. 

Ta sama uwaga dotyczy sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej montowanego na 

ścianach.  

Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń.  

Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu opraw.  

Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie odbiorów  

1-fazowych.  

Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną wytrzymałość na 

wyciąganie wtyczki i gniazda.  

Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem pomieszczenia.  

W sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z uwzględnieniem przestrzeni 

ochronnych.  

Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było jednakowe.  

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten występował u góry.  

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby przewód fazowy dochodził 

do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna.  

Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację będącą kombinacją barwy 

zielonej i żółtej.  

Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami instalacji i schematami.  

 

5.20.4. Ochrona przeciwporażeniowa  

Ochronę przeciwporażeniową należy realizować za pomocą środków podstawowych i dodatkowych. Do środków 

ochrony podstawowych zalicza się między innymi:  
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 osłonięcie i pokrycie gołych części będących pod napięciem,  

 zabezpieczenie przewodów ruchomych przed uszkodzeniem mechanicznym w miejscu ich wprowadzenia do 

odbiorników.  

 

Ochrona dodatkowa polega na zastosowaniu jednego z następujących środków:  

 uziemienia ochronnego,  

 sieci ochronnej,  

 wyłącznika przeciwporażeniowego,  

 izolacji ochronnej,  

 ochronnego obniżenia napięcia dotykowego.  

 

5.20.5. Połączenia wyrównawcze  

Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny, wykonać instalacje 

połączeń wyrównawczych. Instalacja składa się z połączenia wyrównawczego: głównego (główna szyna 

wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego - dla części przewodzących, jednocześnie dostępnych)  

i nieuziemionego. Elementem wyrównującym potencjały jest przewód wyrównawczy.  

Wykonać połączenia wyrównawcze główne i miejscowe łączące przewody ochronne z częściami przewodzącymi 

innych instalacji.  

Do głównej szyny uziemiającej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrze-wania itp., sprowadzając 

je do wspólnego punktu.  

 

5.20.6. Uziemienie, instalacja odgromowa  

Uziomy sztuczne należy wykonywać z drutów, taśm, prętów, kształtowników lub rur stalowych, ocynkowanych,  

a w przypadku dużej agresywności korozyjnej gruntu ze stali pomiedziowanej lub z miedzi.  

Uziomy poziome należy wykonywać w następujący sposób:  

- uziomy poziome sztuczne z drutów lub taśm stalowych należy układać w gruncie na głębokości co najmniej 0,6 

m i w odległości 1m,  

-uziomy poziome należy układać na dnie wykopów bez podsypki i zasypywać je gruntem drobnoziarnistym bez 

kamieni, żwiru, cegły, gruzu itp.  

Przewody uziomowe powinny być wykonane w następujący sposób:  

- przewód uziomowy łączący uziom z głównym przewodem uziemiającym należy prowadzić najkrótsza trasą  

i przyłączyć do uziomu sztucznego przez spawanie, a do uziomu naturalnego przez spawanie lub za pomocą 

objemki dwuśrubowej,  

- przewody uziomowe należy wykonać ze stalowych prętów, drutów lub taśm o wymiarach poprzecznych nie 

mniejszych niż wymiary poziomych uziomów stalowych,  

- przewody uziomowe wyprowadzone z gruntu w miejscach ogólnie dostępnych, wykonane z drutu o średnicy 

mniejszej niż 10 mm, powinny mieć ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi do wysokości 1,5 m nad 

powierzchnią gruntu i do 0,3 m pod powierzchnią gruntu; ochronę przewodów uziemiających może stanowić 

stalowy kątownik, ceownik lub inny kształtownik,  

- przewody uziomowe należy łączyć z przewodami uziemiającymi za pomocą łatwo rozłączalnych zacisków 

śrubowych probierczych, pozwalających odłączyć przewód uziemiający od uziomu; w przypadku gdy rezystancję 

uziomu można zmierzyć bez odłączania przewodów uziemiających, tzn. gdy uziom jest połączony z innymi 

uziomami, można zrezygnować z zacisków probierczych, a połączenie przewodu uziomowego z przewodem 

uziemiającym wykonać przez spawanie,  

- zacisk uziomowy probierczy należy umieszczać w miejscach łatwo dostępnych na wysokości nie większej niż 

1,8 m i nie mniejszej niż 0,3 m nad powierzchnią gruntu; w uzasadnionych przypadkach zacisk probierczy można 

umieścić na wysokości większej niż 1,8 m.  
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- Wszystkie połączenia spawane i śrubowe umieszczone w gruncie należy zabezpieczyć przed korozją przez 

pomalowanie farbą asfaltową (lakierem asfaltowym) co najmniej dwukrotnie na odcinku od 0,3 m pod 

powierzchnią gruntu do 0,3 m nad powierzchnia gruntu.  

- Uziemienia ochronne i robocze urządzeń elektroenergetycznych, uziemienia urządzeń teleelektrycznych i 

piorunochronnych należy wykonywać jako wspólne z wyjątkiem przypadków, w których nakłady na wykonanie 

urządzeń oddzielnych oraz z wyjątkiem uziemień prądu stałego o ciągłym przepływie prądu, które należy 

wykonywać jako oddzielne.  

 

5.20.7. Próby montażowe  

Przed uruchomieniem danego systemu należy sprawdzić:  

- prawidłowość podłączenia wszystkich urządzeń zgodnie z DTR,  

- wykonania połączeń z uziemieniem,  

- wyniki pomiarów.  

 

5.20.8. Uruchomienie systemów  

Po wykonaniu instalacji należy skonfigurować i zaprogramować wszystkie urządzenia (zgodnie z wytycznymi 

Inwestora, osób odpowiedzialnych za ochronę obiektu oraz rzeczoznawcą ds. ppoż,), oraz przygotować pełną  

i skróconą instrukcję obsługi dla każdego systemu.  

Wykonawca prac jest zobowiązany do przeszkolenia pracowników w zakresie konfiguracji, konserwacji, obsługi 

systemów.  

Wykonawca prac przekaże Inwestorowi dokumentację powykonawczą, oraz instrukcje i gwarancje 

zainstalowanych urządzeń. 

5.21. Instalacje sanitarne – instalacja wodociągowa hydrantowa 

Montaż szafek hydrantowych, instalacji hydrantów oraz włączenie do istniejącej instalacji wodociągowej wykona 

zgodnie z PN-B-02865 „...Instalacja wodociągowa wewnętrzna przeciwpożarowa" oraz zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.nr 121, poz. 1138). Przewody 

wykonane będą z rur stalowych ze szwem wg PN-/H-74200 ocynkowanych, łączonych przy pomocy typowych 

łączników z żeliwa ciągliwego białego, wykonanych wg normy. Przewody poziome powinny by prowadzone ze 

spadkiem tak żeby w najniższych punktach załamań przewodów zapewnić możliwość odwodnienia instalacji oraz 

możliwość odpowietrzenia przez punkty czerpalne. Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod 

stropami powinny spoczywać na podporach stałych (uchwyty) i ruchomych (uchwyty, wsporniki, zawieszenia) 

usytuowanych w odstępach, nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału, z którego wykonane są rury. 

Trasy przewodów powinny by zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. 

Przewody w bruzdach powinny by prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), rurze płaszczowej lub co najmniej  

z izolacją powietrzną w taki sposób, aby przy wydłużeniach cieplnych: 

- powierzchnia przewodu była zabezpieczona przed tarciem o ścianki bruzdy i materiał ją zakrywający, 

- w połączeniach i na odgałęzieniach przewodu nie powstawały dodatkowe naprężenia lub siły rozrywające 

połączenia. 

Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych powyżej przewodów elektrycznych. Minimalna odległość 

przewodów wodociągowych od przewodów elektrycznych powinna wynosić 0,1 m. Przewody poziome  

w instalacjach wewnętrznych wodociągowych prowadzone pod stropem należy prowadzić ze spadkiem 

wynoszącym co najmniej 3‰ w kierunku odbiornika. 

 

Podpory 

Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a konstrukcja  

i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodne, osiowe przesuwanie przewodu. Przewody 
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należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomoc uchwytów lub wsporników. Konstrukcja uchwytów 

lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych  

i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy 

przewodem a obejm uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów 

stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna zapewniać swobodne przesuwanie się rur. 

 

Tuleje ochronne 

Przy przejściach rur przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, a przewodem 

pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne 

połączenie rury. Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury 

przewodu: 

a) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 

b) co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 

Tuleja ochronna powinna by dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej strony,  

a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki. Przestrzeń między rurą przewodu 

a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym niedziałającym korozyjnie na rurę, 

umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być wykonany w 

sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej (szczelności ogniowej E; izolacyjności 

ogniowej I) wymaganą dla tych elementów, zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie 

technicznym tj. klasy EI120 i EI 60. 

 

Montaż przyborów i armatury 

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest zainstalowana. 

Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zalepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po 

sprawdzeniu prawidłowości działania powinna być instalowana w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych 

dla obsługi i konserwacji. Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody 

instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. Należy zachowa właściwą kolejność 

armatury odcinającej i zwrotnej w stosunku do kierunku przepływu. Armatura instalowana na przewodach 

powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, 

uchwytów lub podparć, zgodnie z projektem technicznym. Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym 

wykonaniu zewnętrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z 

przyjętymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i uwzględnionymi w instrukcji obsługi 

instalacji wodociągowej. 

5.22. Instalacja wentylacji mechanicznej 

Instalacje wentylacji mechanicznej powinny być wykonane zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we 

właściwym zakresie wymagań powołanych przepisów techniczno-budowlanych, a także zgodnie  

z zasadami wiedzy technicznej. Ponadto instalacje powinny być wykonane przy wzięciu pod uwagę zapewnienia 

prawidłowego użytkowania instalacji, zgodnej z przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu oraz we 

właściwym zakresie zgodnym z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych dotyczących warunków 

technicznych użytkowania obiektów budowlanych. Kierownik robót instalacyjnych powinien posiadać uprawnienia 

do wykonywania instalacji wentylacyjnych. Rozruch urządzeń powinien być wykonywany przez autoryzowany 

serwis lub firmę posiadającą autoryzację producenta urządzeń (na zasadach określonych w warunkach 

gwarancji).  

 

5.22.1. Przewody wentylacyjne 

Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości umożliwiającej szczelne 
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wykonanie połączeń poprzecznych. Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w 

otworach, których wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów 

z izolacją. Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane w 

sposób nieobniżający odporności ogniowej tych przegród. Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne 

połączenia wzdłużne i poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, 

na całej powierzchni izolacji, odpowiednia odporność na przenikanie wilgoci. Materiał podpór i podwieszeń 

powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub 

podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu 

zamocowania. Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich 

wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak, aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej szczelność, 

właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej 

powinno przenosić obciążenia wynikające z ciężarów:  

 a) przewodów;  

 b) materiału izolacyjnego;  

 c) elementów instalacji niezamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci przewodów, np. 

tłumików, przepustnic itp.; 

 d) elementów składowych podpór lub podwieszeń; 

 e) osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie czyszczenia lub 

konserwacji.  

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów mogły być zdemontowane lub 

wymienione, należy zapewnić niezależne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. W przypadkach 

oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością cieplną konstrukcja podpór lub podwieszeń powinna umożliwiać 

kompensację wydłużeń liniowych. 

 

5.22.2. Możliwość czyszczenia instalacji 

Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych  

w przewodach instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji, umożliwiając oczyszczenie wewnętrznych 

powierzchni przewodów, a także urządzeń i elementów instalacji, jeśli konstrukcja tych urządzeń i elementów nie 

umożliwia ich oczyszczenia w inny sposób. Elementy przewidziane jako otwory rewizyjne instalacji to nawiewniki  

i wywiewniki oraz zaślepki kanałów. Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów powinny 

być tak zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów. Elementy usztywniające wewnątrz przewodów 

o przekroju prostokątnym powinny mieć opływowe kształty, najlepiej o przekroju kołowym. Niedopuszczalne jest 

stosowanie taśm perforowanych lub innych elementów trudnych do czyszczenia. Nie należy stosować wewnątrz 

przewodów ostro zakończonych śrub lub innych elementów, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub 

uszkodzenie urządzeń czyszczących. Nie dopuszcza się ostrych krawędzi w otworach rewizyjnych, pokrywach 

otworów i drzwiach rewizyjnych.  

Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w przewodach urządzeń:  

 a) przepustnice (z dwóch stron);  

 b) klapy pożarowe (z jednej strony);  

 c) nagrzewnice i chłodnice (z dwóch stron); 

 d) tłumiki hałasu o przekroju kołowym (z jednej strony); 

 e) filtry (z dwóch stron);  

Powyższe wymagania nie dotyczą urządzeń, które można łatwo zdemontować w celu oczyszczenia (z wyjątkiem 

klap pożarowych). Jeżeli projekt nie przewiduje inaczej, między otworami rewizyjnymi nie powinny być 

zamontowane więcej niż dwa kolana lub łuki o kącie większym niż 45o, a w przewodach poziomych odległość 

między otworami rewizyjnymi nie powinna być większa niż 10m.  
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5.22.3. Centrale wentylacyjne 

Podłączenia przewodów wentylacyjnych z centralą  

Przewody wentylacyjne należy łączyć z centralą za pośrednictwem połączeń elastycznych zapobiegających 

przenoszeniu się drgań i eliminujących niewielkie odchyłki współosiowości kanału i okna wylotowego centrali. 

Połączenia elastyczne zakończone są kołnierzami uzbrojonymi w uszczelkę. Kołnierze połączeń i kanałów 

wentylacyjnych należy skręcić za pomocą śrub w narożnikach. W przypadku większych przekrojów należy 

zastosować dodatkowe zapinki na profilach kołnierzy niewchodzące w zakres dostawy. Prawidłowe 

funkcjonowanie połączenia elastycznego jest zapewnione po rozciągnięciu rękawa na długości ok. 110 mm. 

Połączenia elastyczne wyposażone są w przewody uziemiające, łączące masę budowy centrali z masa sieci 

wentylacyjnej. Kanały podłączone do centrali muszą być podparte lub podwieszone na własnych elementach 

wsporczych. Sposób prowadzenia kanałów wraz z kształtkami powinien eliminować możliwość wzrostu poziomu 

hałasu w instalacji wentylacyjnej.  

Podłączenia elektryczne  

Podłączenia elektryczne elementów wyposażenia central powinny być wykonane przez osobę o odpowiednich 

kwalifikacjach i uprawnieniach, oraz wykonane w sposób zgodny z odpowiednimi normami i przepisami 

obowiązującymi na terenie kraju, w którym zamontowane jest urządzenie. Przed przystąpieniem do podłączania 

należy sprawdzić czy napięcie robocze, częstotliwość i zabezpieczenia są zgodne z informacjami na tabliczkach 

znamionowych urządzeń. Jeśli występują niezgodności, urządzeń nie należy podłączać. W przypadku użycia 

długich połączeń kablowych należy sprawdzić przekroje użytych przewodów.  

Automatyka  

Kompletna automatyka, która powinna być integralna częścią każdej instalacji wentylacyjnej umożliwia płynny 

przebieg pracy urządzenia. Automatyczna regulacja sterowania i zabezpieczeń w zakresie obróbki powietrza, 

które spełniają zestawy funkcjonalne central są realizowane poprzez systemy automatyki. Cała automatyka 

funkcjonalna central montowana jest fabrycznie. Przygotowanie do rozruchu  

Rozruch central przy oddaniu do eksploatacji instalacji wentylacyjnej musi być przeprowadzony wyłącznie przez 

odpowiednio wykwalifikowany i przeszkolony personel ekipy montażowo -rozruchowej. Przed rozruchem należy 

starannie wykonać ważne czynności przygotowawcze. Przede wszystkim należy sprawdzić czy:  

- wszystkie urządzenia wentylacyjne są zainstalowane i podłączone do sieci wentylacyjnej, 

- odbiorniki energii elektrycznej są okablowane i gotowe do pracy, 

- wszystkie elementy automatyki są zainstalowane i okablowane 

 a) instalacja elektryczna: na podstawie posiadanych schematów elektrycznych zainstalowanych 

elementów i podzespołów należy sprawdzić prawidłowość podłączenia instalacji elektrycznej i zastosowanych 

zabezpieczeń wszystkich odbiorników energii elektrycznej.  

 b) filtry: usunąć folię zabezpieczającą filtry. Sprawdzić stan filtrów, ich szczelność i zamocowanie w 

prowadnicach. Sprawdzić nastawy presostatów różnicowych określających dopuszczalny końcowy spadek 

ciśnienia statycznego max 250Pa.  

c) zespół wentylatorowy: przed uruchomieniem centrali sekcja wentylatorowa wymaga dokładnych oględzin. Po 

usunięciu zabezpieczeń transportowych należy sprawdzić, czy w otoczeniu wentylatora nie znajdują się żadne 

przedmioty, które mogłyby być wessane do wirnika po jego uruchomieniu. Należy sprawdzić, czy wirnik obraca 

się swobodnie, bez ocierania o fragmenty obudowy. 

Rozruch  

Czynności rozruchowe może przeprowadzić jedynie autoryzowany serwis central wentylacyjnych. Po 

uruchomieniu należy zwrócić uwagę, czy nie słychać niepokojących odgłosów i nienaturalnych mechanicznych 

dźwięków lub czy nieodczuwalne są drgania centrali, które można uznać za zbyt duże. Centrala powinna 

pracować przez około 30 min. Po tym czasie należy ją wyłączyć i dokonać przeglądu poszczególnych sekcji. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na filtry (czy nie uległy uszkodzeniu) oraz na zespół wentylatorowy. Centrale 

muszą być uruchomione w trybie symulacji różnych stanów pracy (ogrzewanie, przewietrzanie). Należy 

sprawdzić poprawność działania centrali w tych trybach. Należy dokonać regulacji przepływu powietrza na 
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centrali i wprowadzić wartości zadane wydajności powietrza. Serwis powinien wykonać kalibracji i sprawdzenia 

czujników temperatury.  

Wentylatory  

Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na konstrukcję 

budynku (przez stosowanie fundamentów, płyt amortyzacyjnych, amortyzatorów sprężynowych, amortyzatorów 

gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie łączników elastycznych. Podczas montażu wentylatora 

należy zapewnić:   odpowiednie (poziome lub pionowe), w zależności od konstrukcji, ustawienie osi wirnika 

wentylatora;   równoległe ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika; • Zasilenie elektryczne wirnika powinno 

zapewnić prawidłowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotów wentylatora.  

 

5.22.5. Filtry powietrza 

Filtry powinny być wyposażone we wskaźniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujące konieczność wymiany 

wkładu filtracyjnego lub jego regeneracji. Zamocowanie filtra powinno być trwałe i szczelne. Szczelność 

zamocowania filtra powinna odpowiadać wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886. Sposób ukształtowania 

instalacji powinien zapewniać równomierny napływ powietrza na filtr. Wkłady filtrujące należy montować po 

zakończeniu "brudnych" prac budowlanych.  

 

5.22.6. Nawiewniki i wywiewniki 

Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością ich 

przestawienia. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. Nawiewników nie powinno się 

umieszczać w pobliżu przeszkód (takich jak np. elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) mających 

zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia powietrza. Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z 

przewodem w sposób szczelny. Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną 

obsługę, konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody. Nawiewniki i 

wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas "brudnych" prac budowlanych. Nawiewniki i wywiewniki z 

elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji całkowicie otwartej.  

 

5.22.7. Czerpnie 

Konstrukcja czerpni powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed wpływem warunków atmosferycznych. 

Otwory wlotowe czerpni powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się drobnych gryzoni, ptaków, liści 

itp.  

 

5.22.8. Przepustnice 

Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być wyposażone w element 

umożliwiający trwałe zablokowanie dźwigni napędu w wybranym położeniu. Mechanizmy napędu przepustnic nie 

powinny mieć nadmiernych luzów powodujących powstawanie drgań i hałasu w czasie pracy instalacji. 

Mechanizmy napędu przepustnic powinny umożliwiać łatwą zmianę położenia łopat w pełnym zakresie 

regulacyjnym. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia otwartego i zamkniętego. Szczelność 

przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej 

w PN - EN 1751. Szczelność obudowy przepustnic powinna odpowiadać co najmniej klasie A wg klasyfikacji 

podanej w PN - EN 1751.  

5.23. Roboty nawierzchniowe 

Roboty należy wykonać zgodnie z założeniami projektowymi. Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych 

kostek brukowych, płyt  może stanowić grunt piaszczysty - rodzimy lub nasypowy. Grunt podłoża powinien  być 

jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Rodzaj podbudowy przewidzianej do 

wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej powinien  być zgodny z dokumentacją projektową. 

Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowo-wodnych, może stanowić: 
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piasek, miał kamienny łamany i tłuczeń kamienny. Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z 

wymaganiami określonymi w projekcie dla odpowiedniego rodzaju podbudowy. 

Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712. Podsypka powinna być 

zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

 

Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych: 

Kostki układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły 

od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie 

wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a 

następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić 

do ubijania nawierzchni. 

Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 

sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi 

powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania 

nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić 

szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji 

- może być zaraz oddana do ruchu. 

 

Wykonanie betonowej ławy pod krawężniki   

Ławę betonową zwykłą w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich należy 

stosować szalowanie.   

Ławę betonową z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio  

w korycie powinien być wyrównywany warstwami.  

Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod krawężnik 

Na wykonanej ławie betonowej należy rozścielić ręcznie podsypkę cementowo-piaskową grubości 5 cm, celem 

prawidłowego osadzenia krawężnika. Podsypkę cementowo-piaskową wykonać należy w proporcji 1:4.   

 

Wbudowanie krawężników betonowych   

Roboty związane w wbudowaniem krawężników winny być wykonane przy temperaturze otoczenia nie niżej niż 5 

stopni Celsjusza. Wbudowanie krawężnika należy dokonać zgodnie z „Dokumentacją Projektową”. Przy 

wbudowywaniu krawężnika należy bezwzględnie przestrzegać wytyczonej trasy wysokościowego przebiegu 

krawężnika oraz usytuowania Szerokość spoin pionowych między elementami powinna wynosić  5-10 mm. W 

przypadku konieczności uszczelnienia połączeń między krawężnikami spoina powinna być wypełniona masami 

elastycznymi przeznaczonymi do nawierzchni brukowych.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Elementy kontroli jakości robót: 

1. Zasady kontroli jakości robót, 

2. Pobieranie próbek, 

3. Badania i pomiary, 

4. Certyfikaty i deklaracje, 

5. Dokumenty budowy. 

Prowadzić zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano-montażowych. 
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6.2. Kontrola i zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 

robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość materiałów.  

6.3. Certyfikaty i deklaracje 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych, 

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 - Polską Normą, lub 

 - Aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeżeli nie są 

 objęte certyfikacją określoną powyżej i które spełniają wymogi specyfikacji. W przypadku  materiałów 

dla których ww. dokumenty nie są wymagane, każda partia dostarczona do robót  będzie posiadać 

dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. 

dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.4. Dokumenty budowy 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy powinny być przedłożone zamawiającemu w formie pisemnej do 

ustosunkowania się. Decyzje zamawiającego przekazywane będą wykonawcy w formie pisemnej. Dokumenty 

budowy takie jak: protokoły przekazania palcu budowy, umowa, protokoły odbioru robót, protokoły z odbytych 

narad i ustaleń powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  

Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla zamawiającego. 

6.5. Dziennik Budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę  

w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 

techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika  

i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, przebieg Robót, trudności i przeszkody  

w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 

- uwagi i polecenia Inżyniera, 

- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 

Robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub 
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wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do 

ustosunkowania się. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Kosztorysową  

i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót  

i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Jednostką obmiaru są jednostki miary wynikające  

z poszczególnych pozycji przedmiarowych. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej  

w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót.  Błędne 

dane zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi do stosowania  

i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi 

w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót.  

Obmiar powierzchni należy przeprowadzić wg PN-ISO 9836:1997. 

Ilość robót należy określić zgodnie z katalogami nakładów rzeczowych i kosztorysowymi normami nakładów 

rzeczowych na podstawie obmiaru robót. 

(Należy określić zasady dokonywania obmiarów, np. sposób pomiaru długości i odległości pomiędzy punktami 

skrajnymi złożonych obiektów budowlanych. Omówić metody obliczania ilości robót, np. przy obliczaniu 

powierzchni ścian do tynkowania liczy się najpierw łączną powierzchnię ścian łącznie z otworami  

i powierzchniami nieotynkowanymi, a następnie od tej powierzchni odejmuje się obliczoną wcześniej łączną 

powierzchnię otworów i powierzchni nieotynkowanych przy założeniu pominięcia w tym rachunku powierzchni 

otworów i powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkości). 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 

Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 

urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres trwania Robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w przypadku 



 

43 

występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 

wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe 

do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi 

na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 

załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inżynierem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej i umowie, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru, dokonanym przez zamawiającego przy udziale wykonawcy: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiór końcowy 

c) odbiór pogwarancyjny 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje inspektor 

nadzoru. Gotowość do odbioru zgłasza wykonawca w dzienniku budowy oraz telefonicznie lub na piśmie. Odbiór 

powinien być przeprowadzony niezwłocznie od daty zawiadomienia. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 

ustala inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną robót i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych 

wymagań inspektor nadzoru ustala zakres robót poprawkowych oraz wyznacza termin ich ponownego odbioru. 

8.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót. Całkowite zakończenie robót 

oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez kierownika budowy bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie zamawiającego. Odbiór końcowy powinien nastąpić w terminie 

ustalonym zgodnie z umową, licząc od dnia potwierdzenia przez zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów. Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności 

zamawiającego przy udziale wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokonuje ich oceny jakości na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności robót z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną.. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość robót  

w poszczególnych elementach i asortymentach odbiega od wymagań dokumentacji technicznej i specyfikacji 

technicznej, komisja wyznacza  Decyzję o tym, czy roboty kwalifikują się do odbioru, czy odrzucenia dokonuje 

zamawiający w oparciu o dokumentację i specyfikacje. 

Dokumenty odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru końcowego robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany 

przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

- dokumentację projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie 

budowy 

- dziennik budowy i książkę obmiarów 

- protokóły odbiorów częściowych 



 

44 

- protokóły wykonanych prób i badań 

- instrukcje obsługi 

8.4. Odbiór instalacja wodociągowa 

8.4.1. Próba szczelności  instalacji: 

Rurociągi należy napełnić wodą. Przy próbie wstępnej należy zastosować ciśnienie próbne, odpowiadające 1,5-

krotnej wartości najwyższego dopuszczalnego ciśnienia roboczego, podnieść ciśnienie do 0,9 MPa. Po 30 

minutach ciśnienie próbne nie może obniżyć się o więcej niż 0,6 bar. Nie mogą wystąpić żadne nieszczelności. 

Bezpośrednio po próbie wstępnej należy wykonać próbę główną na 2 godziny, w tym czasie ciśnienie próbne nie 

może obniżyć się o więcej niż 0,2 bar. Po próbie wstępnej i głównej instalację należy poddać próbie impulsowej, 

polegającej na wytwarzaniu na przemian ciśnienia 10 i 1 bar. 

Dodatkowo instalację ciepłej wody należy poddać badaniu temperatury strumienia wypływającej wody. Badaniu 

należy poddać około 15% ogólnej liczby punktów czerpalnych instalacji. 

W czasie próby utrzymać to ciśnienie przez 20 minut i obserwować przewody i armaturę. Przewody, armatura 

przelotowo-regulacyjna oraz wszystkie połączenia nie powinny wykazywać przecieków. Podczas badania 

ciśnienia na manometrze kontrolnym nie powinno się zmniejszyć o więcej niż 2%. Badanie dla instalacji wody 

ciepłej należy przeprowadzić dwukrotnie: raz napełniając instalację wodą zimną, drugi raz o temperaturze 550C. 

Po przeprowadzenie prób instalację należy zaizolować. 

8.5. Odbiór instalacja kanalizacji sanitarnej 

Badanie szczelności 

Badanie szczelności odcinka kanału na eksfiltrację i infiltrację wykonać zgodnie z PN-92/B-10735. Badania 

szczelności powinny być wykonane przed zakryciem rurociągów. Podejścia i przewody spustowe (piony) 

kanalizacji wewnętrznej należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody. 

Kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki sprawdza się na szczelność, poprzez 

oględziny po napełnieniu wodą instalacji powyżej kolana łączącego pion z poziomem.  

8.6. Odbiór instalacja c. o. 

8.6.1 Odbiór techniczny – częściowy instalacji ogrzewczej 

Odbiór techniczny – częściowy powinien być przeprowadzony dla tych elementów lub części instalacji 

ogrzewczej, dla których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on przewodów przeznaczonych do 

izolacji termicznej oraz prowadzonych w szlichcie betonowej. Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie 

przewidzianym do odbioru końcowego jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 

8.6.2 Badania odbiorcze 

Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy inwestorem i wykonawcą, 

z tym że powinny one objąć co najmniej: 

- badanie szczelności na zimno 

- badanie odpowietrzenia 

- badanie poprawności działania i szczelności na gorąco instalacji grzewczej 

Badanie szczelności na zimno: 

a) Badania szczelności wodą na zimno nie należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej niższej od 0oC, 

a budynek nie może być przemarznięty. 

b) Badanie szczelności należy przeprowadzać przed wykonaniem izolacji termicznej. 

c) Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie kilkakrotnie skutecznie 

przepłukać wodą. 

d) Bezpośrednio po płukaniu należy instalację napełnić wodą, uwzględniając jednocześnie potrzebę 

zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji. 

e) Przed napełnieniem wodą instalacji wyposażonej w odpowietrzniki automatyczne i nie wypłukanej, nie należy 
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wkręcać kompletnych automatycznych odpowietrzników, lecz jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego 

wypłukania instalacja taka powinna być odpowietrzona poprzez ręczne otwieranie zaworów stopowych. Dopiero 

po skutecznym wypłukaniu instalacji w zawór stopowy należy wkręcić automatyczny odpowietrznik 

f) Na 24 godziny (gdy temp. zewnętrzna jest wyższa od +5oC) przed rozpoczęciem badania szczelności 

instalacja powinna być napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona. W tym okresie należy dokonać 

starannego przeglądu wszystkich elementów oraz skontrolować szczelność połączeń przewodów. 

g) Po stwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy podnieść ciśnienie w instalacji za 

pomocą pompy ręcznej podłączonej w najniższym punkcie instalacji. Wartość ciśnienia próbnego w najniższym 

punkcie instalacji powinna wynosić – Pr + 2 lecz nie mniej niż 4 bary Pr – ciśnienie robocze w najniższym punkcie 

instalacji 

h) Ciśnienie próbne utrzymać przez 30 minut. Wynik próby należy uznać za pozytywny, jeżeli manometr nie 

wykaże spadku ciśnienia. Po przeprowadzonym badaniu sporządzić protokół. 

Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji ogrzewczej 

Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia należy sprawdzić, czy w instalacji z armaturą automatycznej 

regulacji odpowietrzenie odbywa się przez urządzenia do odpowietrzenia miejscowego. Po przeprowadzeniu 

badań powinien być sporządzony protokół. 

Badania odbiorcze poprawności działania i szczelności na gorąco instalacji grzewczej 

Prowadzenie badania i pomiary: 

a) Przed przystąpieniem do czynności regulacyjnych należy sprawdzić, czy wykonane przegrody zewnętrzne 

budynku spełniają wymagania ochrony cieplnej. Należy sprawdzić szczelność okien i drzwi oraz spowodować 

usunięcie zauważonych usterek. Istotne spostrzeżenia powinny być udokumentowane wpisem do dziennika 

budowy, a ich wpływ na warunki regulacji uwzględniony w protokóle odbioru. 

b) Regulacja montażowa przepływów czynnika grzejnego w poszczególnych obiegach instalacji wewnętrznej 

ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementów regulacyjnych, w zaworach z podwójną 

regulacją powinna być przeprowadzona po zakończeniu montażu, płukaniu i próbie szczelności instalacji w stanie 

zimnym. 

c) Przed przystąpieniem do badania działania i szczelności na gorąco, budynek powinien być ogrzewany co 

najmniej przez trzy doby. 

d) Wszystkie zawory odcinające na gałęziach i pionach instalacji muszą być całkowicie otwarte, ponadto należy 

skontrolować prawidłowość odpowietrzenia zładu. 

e) Po przeprowadzeniu regulacji montażowej, podczas dokonywania odbioru poprawności działania, należy 

dokonywać oceny polegającej na: skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na wyjściu z kotła  

i porównaniu ich z wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury 

zewnętrznej) po upływie co najmniej 72 godzin od rozpoczęcia ogrzewania budynku. Wartości bezwzględne tej 

temperatury w okresie 6 h przed pomiarem nie powinny odbiegać od wykresu regulacyjnego więcej niż ±2oC 

skontrolowaniu pracy wszystkich grzejników w budynku, w sposób przybliżony, przez sprawdzenie co najmniej 

ręką „na dotyk” a w przypadkach wątpliwych przez pomiar temperatury powrotu, skontrolowaniu zgodności 

temperatury powietrza w pomieszczeniach, skontrolowaniu spadku ciśnienia wody w instalacji i porównaniu go  

z wielkością określoną w dokumentacji, dopuszczona odchyłka powinna się mieścić w granicach ±1% 

obliczeniowego spadku ciśnienia, 

f) w pomieszczeniach, w których temp. powietrza nie spełnia wymagań, należy: 

- przeprowadzić korektę działania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przepływów wody przez piony  

i grzejniki, 

- określić inne właściwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania i usunąć te przyczyny 

Badanie szczelności i działania w stanie gorącym: 

1. Badanie szczelności i działania instalacji na gorąco należy przeprowadzać po uzyskaniu pozytywnego wyniku 

próby szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wyników badań 

zabezpieczenia instalacji.  
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2. Próbę szczelności zładu na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę możliwości 

przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczających parametrów 

obliczeniowych. 

3. Przed przystąpieniem do próby działania instalacji w stanie gorącym budynek powinien być ogrzewany w ciągu 

co najmniej 72 h. 

4. Podczas próby szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień, dławic itp. 

oraz skontrolować zdolność kompensacyjną wydłużek. Wszystkie zauważone nieszczelności i inne usterki należy 

usunąć. 

5. Wynik próby uważa się za pozytywny, jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po 

ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń. 

6. W celu zapewnienia max szczelności eksploatacyjnej, należy – po próbie szczelności na gorąco zakończonej 

wynikiem pozytywnym – poddać instalację dodatkowej obserwacji. Instalację taką można uznać za spełniającą 

wymagania szczelności eksploatacyjnej, jeżeli w czasie 3 – dobowej obserwacji niezbędne uzupełnienie wody  

w zładzie nie przekroczy 0,1% pojemności zładu. 

7. Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik 

badania byłby negatywny, w protokole należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do 

ponownych badań.  

9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT 

Cena wykonania robót uwzględnia wszystkie czynności, wymagania składające się na jej wykonanie, określone 

dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Nie przewiduje się odrębnego rozliczania 

robót tymczasowych i towarzyszących. Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu 

odbioru robót. Przy dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą. 
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10. DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ DO WYKONANIA ROBÓT (ELEMENTY DOKUMENTACJI 

PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE DOKUMENTY I USTALENIA 

TECHNICZNE):   

1. Podstawą do wykonania robót jest dokumentacja projektowa  

2. Przepisy związane:  

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r.Nr 156 z późn. zm.), 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202/04 poz. 2072). 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki 

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

(Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz.953),  

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.),  

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 48, poz.401).  

- Dziennik Ustaw Nr 62 z dnia 20.06.2001 – Ustawa 627 i 628 z 27.04.2001 „O odpadach”  

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U nr 106 poz. 1126 z 2000r. z późniejszymi 

zmianami) 

− Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U z 

2002r. Nr 108, poz. 838 z późniejszymi zmianami) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U z 2003r. Nr 48, poz. 401.0) 

− Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. Budownictwo Ogólne 

- PN-H-74200:1998 – „Rury stalowe ze szwem gwintowane” 

- PN-EN10242:1999 – „Gwintowane łączniki rurowe z żeliwa ciągliwego” 

- PN-B-02421:2000 – „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. 

Wymagania i badania” 

- PN-85/M-75002 – „Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania” 

- PN-93/M-75020 – „Armatura sanitarna. Zawory wypływowe i baterie mieszające. (Wielkość nominalna ½) PN10. 

Minimalne ciśnienie przepływu 0,05 MPa. Ogólne wymagania techniczne”. 

- PN-92/B-01706 – „Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu”. 

- PN-81/B-10700.00 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Wspólnie wymagania i badania” 

- PN-81/B-10700.02 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Przewody wody ciepłej i zimnej z rur stalowych ocynkowanych” 

- PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu  

- PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 

- PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu - Zmiana do normy 

- PN-B-01770:1999 Wodociągi i Kanalizacja. Urządzenia i sieci zewnętrzne. Oznaczenia graficzne. 

- PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania 

- PN-EN 442 – 1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne 

- PN-EN 442 – 2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań 

- PN-EN 442– 2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań 

- PN-EN 442 – 3:2001 Grzejniki. Ocena zgodności 
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- PN-N1254 – 1÷5:2002(u) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część I ÷ V 

- PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. 

- PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze. 

- PN – 91/B – 2414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 

- PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia 

- PN-EN1254:2002 Łączniki instalacyjne 

- PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania 

i badania przy odbiorze 

- PN-80/H-74219 SWW-0461 Wymagania dla rur stalowych czarnych bez szwu łączonych przez spawanie 

gazowe 

- Norma Zakładowa ZN-G-3150 

- PN-70/N-01270/3 i PN-70/N-01270/04 Oznakowanie rur 

- PN80/H-74219 rury stalowe czarne. 

- PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia po 

instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych. 

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania 

podstawowe  

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych charakterystyk  

- PN-IEC 61024-1:2001 – Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.  

- PN-IEC 61312-1:2001 – Ochrona przed piorunowym – impulsem elektroenergetycznym. Zasady ogólne.  

- PN-EN 62305-3 – Ochrona odgromowa. Część 3. 

- PN-IEC 60364-4-42:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego  

- PN-IEC 60364-4-43:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym  

- PN-IEC 60364-4-442:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi 

przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia  

- PN-HD 60364-4-443:2006  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część: 4-443: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi 

-- Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi (oryg.)  

- PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI)  

w instalacjach obiektów budowlanych  

- PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia  

- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem 

przetężeniowym  

- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa  

- PN-HD 60364-5-51:2006  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-51: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne (oryg.)  

- PN-IEC 60364-5-52:2002  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Oprzewodowanie  

- PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami  
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- PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe  

- PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa  

- PN-EN 12464-1:2004  Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach  

- PN-EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne  

- PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego  

- PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty instalacji i urządzeń  

- PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych -- Zasady ogólne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


