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Grupa 451  Przygotowanie terenu pod budowę Kod CPV 45100000-8
451-1 Roboty rozbiórkowe  45111300-1

Grupa 452 Roboty budowlane w zakresie budynków Kod CPV 45210000-2
452-1 Roboty murarskie i murowe 45262500-6

Grupa 454 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Kod CPV  45400000-1
454-1    Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45421000-4
454-2 Tynkowanie 45410000-4
454-3 Pokrywanie podłóg i ścian  45430000-0
454-4 Roboty malarskie 45442100-8
454-5 Instalowanie platformowego podnośnika schodowego 45313100-5
454-6 Instalowanie stelaży  pomieszczeń biblioteki

Grupa 453 Roboty instalacyjne w budynkach
453-1 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 45332400-7
453-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45311200-2
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WYMAGANIA OGÓLNE 
0.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznych 
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) są wymagania techniczne wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem modernizacji pomieszczeń na potrzeby stworzenia 
Regionalnego Ośrodka Informacji w budynku Urzędu Statystycznego w Białymstoku przy ul. 
Krakowskiej 13.
0.2. Zakres stosowania
Specyfikacje techniczne dla odbioru i wykonania robót stanowią zbiór wymagań technicznych i 
organizacyjnych dotyczących procesu realizacji i kontroli jakości robót. Są one podstawą, której 
spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych Budowli.
•  ST uwzględniają wymagania Zamawiającego i możliwość Wykonawcy w krajowych 
warunkach wykonawstwa Robót.
ST opracowane są w oparciu o obowiązujące oraz zalecane normy, normatywy i wytyczne
PN-91/B-01010      Oznaczenia literowe w budownictwie - zasady ogólne - oznaczenia 
podstawowych  wielkości. 
PN-70/B-01025      Projekty budowlane - oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-
budowlanych.
PN-60/B-01029      Projekty architektoniczno-budowlane - wymiarowane na rysunkach 
PN-60/B-01030      Projekty budowlane - oznaczenia graficzne materiałów budowlanych. 
PN-68/B-10020      Roboty murowe z cegły - wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-75/B-12001      Cegła pełna wypalana z gliny - zwykła. 
PN-75/B-12003      Cegły pełne i bloki drążone wapienno-piaskowe. 
PN-88/B-30000      Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001      Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-90/B-30020      Wapno. 
PN-90/B-14501      Zaprawy budowlane zwykle. 
PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne. 
PN-B-12050 Wyroby budowlane ceramiczne - cegły budowlane (zastępuje PN-75/B-12001, 
BN-66/6741-09, BN-72/6741-17, BN-85/6741-22, BN-64/6791-02). 
PN-B-12051 Wyroby budowlane ceramiczne - cegły modularne (zastępuje BN-80/6741-20). 
PN-B-24008 Masa uszczelniająca (zastępuje BN-90/6753-13). 
PN-B-30001/A2 Cement portlandzki z dodatkami (zmiana A2)
Instrukcje, wytyczne, poradniki:
Instrukcja ITB 387/2003 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty 
wykończeniowe. Zeszyt 4 Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne.
0.3 Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmują wymagania ogólne wspólne dla 
robót objętych kontraktem i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi robót budowlanych.
0.4. Definicje i pojęcia
Użyte w ST, wymienione poniżej definicje i pojęcia należy rozumieć następująco:
•   Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność 
do stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę;
•   Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 
pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
•  Bruzda instalacyjna - zagłębianie w ścianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub 
wykute w celu prowadzenia w nim przewodów, w tym także gazowych; bruzdy z przewodami 
gazowymi mogą być niewypełnione i odkryte, wypełnione materiałem budowlanym nie 
powodującym korozji przewodu lub przykryte ekranami z otworami wentylacyjnymi;
•   Certyfikacja zgodności - działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i 
odbiorcy) wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub właściwymi przepisami prawnymi;
•  Deklaracja zgodności -oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną 
odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną;
•   Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i 
uzupełnieniami w trakcie realizacji robót (budowy);
•  Dziennik budowy-opatrzony pieczęcią zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, wykonawcą i projektantem;
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•   Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;
•   Księga obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący 
do wpisywania przez wykonawcę obmiaru wykonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez Inspektora Nadzoru;
•   Obciążenie dynamiczne - obciążenie działające udarowo lub cyklicznie, wywołujące siły 
bezwładności w konstrukcji:
•   Obciążenie temperaturą - różnica temperatury konstrukcji w jej przekrojach oraz różnica 
temperatury konstrukcji w stosunku do jej temperatury w czasie budowy lub montażu;
•   Obciążenie statyczne - obciążenie, którego wartość przyrasta powoli, nie wywołując siły 
bezwładności w konstrukcji;
•   Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi; obiekt małej 
architektury; budowlę stanowiącą całość techniczno- użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami;
•   Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla tego rodzaju robót;
•   Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez 
inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy;
•   Powierzchnia poślizgu - powierzchnia, na której w każdym jej punkcie występują naprężenia 
styczne równe wytrzymałości gruntu na ścinanie;
• Pozwolenie na budowę lub  na rozpoczęcie prac wymaganych zgłoszeniem- decyzja 
administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.
•   Projektant - autor Dokumentacji Projektowej;
•   Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
wymiany obiektu będącego przedmiotem robót;
• Stan graniczny - stan podłoża gruntowego lub budowli posadowionej na tym podłożu, po 
osiągnięciu, którego uważa się, że budowla (lub jej element) zagraża bezpieczeństwu albo nie 
spełnia określonych wymagań użytkowych;
•  Stan graniczny naprężenia w podłożu gruntowym - stan, w którym w każdym punkcie danego 
obszaru występuje naprężenie styczne równe wytrzymałości na ścinanie;
Właściwości charakterystyczne - średnie wartości ustalone na podstawie badań lub podane w 
normach. Symbole charakterystycznych obciążeń uzupełnia się indeksem „n" umieszczonym u 
dołu, a symbole charakterystycznych wartości parametrów geotechnicznych indeksem „n" u góry;
• Wartości obliczeniowe - wartości uwzględniające możliwe odchylenia od wartości 
charakterystycznych; w przypadku parametrów geotechnicznych uwzględniające niejednorodność 
gruntów oraz niedokładność ich badania. Symbole obliczeniowych wartości obciążeń uzupełnia się 
indeksem „f umieszczonym u dołu, a symbole obliczeniowych wartości parametrów 
geotechnicznych indeksem „r" u góry. Wartość obliczeniowa obciążeń ustala się przez 
przemnożenie wartości charakterystycznej przez współczynnik obciążenia yf, a wartość 
obliczeniową parametru geotechnicznego - przez przemnożenie przez współczynnik materiałowy;
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 integralną całość użytkową.
Skróty - symbole utworzone najczęściej z pierwszych liter wyrazów
Skróty użyte w opracowaniu:
ST - Specyfikacje Techniczne
PZJ - Program Zapewnienia Jakości
PE - polietylen
PCW, PCV - Polichlorek winylu
PN - Polska Norma
BN - Branżowa norma
ZN - Zakładowa Norma
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
0.5. Roboty wstępne i przygotowawcze
Przepisy związane:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (Dz.U.03.207.2016, z późn. zm. - Dz.U.
03.80.718, Dz.U.04.6.41, Dz.U.01.5.42, Dz.U.Ol.129.1439, Dz.U.04.92.881, Dz.U.04.93.888)
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2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 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 póz. 953
3. Ustawa z 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz U. z 200r Nr 71 póz. 383 z późniejszymi 
zmianami)
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r Nr 48 póz. 401)
0.5.1 Przekazanie Terenu (Placu) Budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
oraz następujące dokumenty:
•  Zgodę na rozpoczęcie prac budowlanych
•  Dokumentacje projektowe
•  Dziennik budowy (opcjonalnie)
•  Księgę obmiarów
•  Specyfikacje techniczne
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt.
0.5.2 Dokumentacja Projektowa
Wykonawca otrzyma od zamawiającego co najmniej po dwa egzemplarze Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznych.
Wykaz Dokumentacji Projektowej obejmującej zakres robót:
1.1. Projekty wykonawcze
1.2. Przedmiary robót
1.3. Specyfikacje techniczne
0.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby w 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W 
przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w ogólnych warunkach umowy.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek.
W przypadku rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od 
odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i 
SST.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały  
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
wykonawcy.
0.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające 
w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną.
0.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania i wykonywania robót Wykonawca 
będzie utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej oraz podejmować wszelkie 
konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska naturalnego na terenie i wokół terenu budowy, a także będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań 
Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
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a/ lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych
b/ środki ostrożności i zabezpieczenia przed : zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych 
pyłami lub substancjami toksycznymi; przed zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami; przed 
możliwością pożaru.
0.5.6 Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w 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.
0.5.7 Ochrona własności  publicznej i prawnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i 
pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp.. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem 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 współpracował, dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
0.5.8 Materiały i urządzenia
Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać Polskim Normom oraz posiadać 
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również co najmniej jeden z niżej wymienionych 
dokumentów: Atest, Certyfikat, Aprobatę techniczną. Certyfikat zgodności
Materiały i urządzenia mają pochodzić ze źródeł zaakceptowanych przez Inżyniera. Wszystkie 
użyte materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową i wymaganiami ST.
Materiały pochodzące z rozbiórki, nadające się do wbudowania będą podlegały uzgodnieniu z 
Inżynierem pod względem ich zagospodarowania i miejsca składowania.
Jeżeli Wykonawca nie wykonuje a podzleca prace podwykonawcy, to materiały użyte przez 
podwykonawcę muszą odpowiadać wymaganiom ST.
Wykonawca ma obowiązek składować i przechowywać materiały w sposób zapewniający ich 
jakość i przydatność do robót.. Materiały powinny być składowane oddzielnie wg. Asortymentów, 
jakości i źródeł dostaw z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i możliwości pobrania 
reprezentatywnych próbek.
Szczególnie zasady te obowiązują przy składowaniu cementu bitumów materiałów chemicznych, 
paliw i innych materiałów łatwo ulegającym zniszczeniu lub materiałów niebezpiecznych.
Materiały, których jakość nie została zaakceptowana lub poddana w wątpliwość pod względem 
jakości powinny być składowane oddzielnie, a dostawę materiałów należy przerwać. Każdy rodzaj 
robót, w którym znajdą się materiały nie zbadane i nie zaakceptowane Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko licząc się z jego nie przyjęciem, niezapłaceniem i rozbiórką.
0.5.9. Sprzęt
Dobór sprzętu winien gwarantować jakość określoną w dokumentacji projektowej i ST oraz 
spełnienie wszystkich warunków bezpieczeństwa BHP. Dobór sprzętu winien być zaakceptowany 
przez Inżyniera. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania sprzętu w dobrym stanie 
technicznym przez cały okres wykonywania robót. Roboty związane z podłączaniem urządzeń 
elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia. 
Połączenia przewodów elektrycznych z urządzeniami mechanicznymi wykonuje się w sposób 
zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia. Przewody do 
podłączenia urządzeń mechanicznych należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, 
eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone 
w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.
Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane 
na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 
Dokumenty te powinny być dostępne dla organów kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i 
urządzeń. Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie podlegające 
dozorowi technicznemu, udostępnia organom kontroli dokumentację techniczno-ruchową lub 
instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń.
Wykonawca zapoznaje pracowników z dokumentacją, o której mowa w ust. l, przed 
dopuszczeniem ich do wykonywania robót.
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Maszyny i inne urządzenia techniczne eksploatuje się, konserwuje i naprawia zgodnie z instrukcją 
producenta, w sposób zapewniający ich sprawne funkcjonowanie. Maszyny i inne urządzenia 
techniczne powinny być:
1) utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność;
2) stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone;
obsługiwane przez przeszkolone osoby.
Przeciążanie maszyn i innych urządzeń technicznych ponad dopuszczalne obciążenie robocze jest 
zabronione.
0.5.10. Transport
Dobór środków transportu i umieszczanie na nich ładunków nie może zagrażać bezpieczeństwu 
innym użytkownikom tras komunikacyjnych. Wykonawca powinien dostosować się do 
obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów. Przeciążanie 
maszyn i innych urządzeń technicznych ponad dopuszczalne obciążenie robocze jest zabronione. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 
od władz co do przewozu nietypowego wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 
wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót e ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inspektora nadzoru.
0.5.11 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i  
higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych5. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 
osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
umownej.
0.5.12. Wykonanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty ostatecznego odbioru.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informował inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
Wszystkie roboty objęte zamówieniem powinny być zgodne z dokumentacji a projektową, 
wymaganiami ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanej na piśmie przez 
Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w 
tyczeniu i wykonaniu robót zostaną, jeśli tego wymagać będzie Inspektor nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich elementów i rodzajów 
robót wchodzących w skład zadania.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
Wykonanie każdego rodzaju prac powinno być odnotowane w dokumentach budowy w postaci 
wpisu do dziennika budowy, sporządzenie dokumentów badań i pomiarów inwentaryzacji bieżącej 
oraz protokółu odbioru robót.
0.5.13. Materiały szkodliwe dla otoczenia.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
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wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający.
0.5.14. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót , które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych 
na terenie  budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń poziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
0.5.15. Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia 
przez Zamawiającego).
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
czas do momentu odbioru ostatecznego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia.
0.5.16. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane  z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać prac patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za  
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować
0.5.17. Dokumenty budowy
W okresie realizacji kontraktu wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia, przechowywania, 
zabezpieczenia i udostępnienia osobom uprawnionym dokumentów budowy, dotyczących 
przedmiotowej inwestycji:
a/ dziennika budowy prowadzony zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane (opcjonalnie)
b/ księgi obmiarów
c/ dokumentów badań i oznaczeń laboratoryjnych
d/ atestów jakościowych wbudowanych materiałów
e/ dokumentów pomiarów cech geometrycznych
f/ protokółów odbioru robót.
g/ protokóły przekazania terenu budowy
h/ protokóły z narad i ustaleń
i/ plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Pomiary i wyniki badań muszą być prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez 
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem.
0.5.18. Obmiar robót
Obmiar robót będzie przeprowadzony na zasadach określonych w umowie na wykonanie prac 
budowlanych.
0.5.19. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia pomiarowe z ważnymi świadectwami legalizacji , 
jeżeli dany sprzęt wymaga takich świadectw. Urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie 
pomiarów musi mieć akceptację inspektora nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy muszą być utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót.
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0.5.20. Kontrola jakości i odbiór robót
Odbywać się będzie na zasadach określonych w umowie na wykonanie prac budowlanych.
0.5.22. Podstawa płatności
Odbywać się będzie zgodnie z zapisami umowy na wykonanie prac budowlanych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Grupa 451 Przygotowanie terenu pod budowę Kod CPV 45100000-8
   
451-1 Roboty rozbiórkowe 45111300-1
Wyszczególnienie robót :
Wykucie z muru stolarki drzwiowej 
Rozbiórka ścianki gr. 15 i 12  cm z cegły  
Skucie płytek ceramicznych na ścianach 
Rozbiórka posadzek z wykładziny 
Wykucie otworu drzwiowego z wykonaniem nadproża
Wywóz złomu i gruzu
Prace rozbiórkowe należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami BHP.
Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części konstrukcji 
obiektu przez wiatr, jest zabronione. Roboty należy wstrzymać w przypadku, gdy prędkość wiatru 
przekracza 10 m/s.
Do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych należy stosować suwnice pochyłe lub rynny 
zsypowe. Rynny zsypowe powinny mieć zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.
Wykowanie i demontaż elementów przeznaczonych do ponownego wbudowania należy wykonać 
tak aby nie dopuścić do trwałych uszkodzeń, które obniżyłyby jego cechy użytkowe lub 
uniemożliwiły późniejsze wykorzystanie.
Teren od ulicy i parkingu wewnętrznego zabezpieczyć poprzez wykonanie szczelnego ogrodzenia 
z   zadaszeniem zgodnie z projektem zajęcia pasa drogowego.
Wyraźnie oznakować teren budowy znakami ostrzegawczymi. 
Przed przystąpieniem do robót  trzeba przeprowadzić dokładne badanie konstrukcji i stanu 
technicznego poszczególnych elementów składowych budynku, rozeznać jego otoczenie , ustalić 
metodę rozbiórki, opracować projekt organizacji robót rozbiórkowych i zagospodarować plac 
rozbiórki.
Rozbiórkę rozpoczyna się od demontażu instalacji, stolarki i innych elementów wykończenia.
Teren, na którym odbywa się rozbiórka obiektu budowlanego, należy ogrodzić i oznakować 
tablicami ostrzegawczymi.
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z programem 
rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.
Usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalenia 
się innego.
Przy robotach rozbiórkowych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać 
stosowne zabezpieczenia. Prowadzone roboty nie mogą pogorszyć w żaden sposób komfortu 
pracy osób zatrudnionych.
Do transportu gruzu używać samochody wywrotki. Gruz odwozić na odpowiednie składowisko lub 
właściwego miejsca utylizacji. Nie należy używać gruzu do ponownego użycia w podłożu 
posadzek.
Sprzęt użyty do rozbiórek składa się z; łomów, kilofów, szufli, wiadra, taczki, piły do metalu i 
drewna, wciągarki ręczne lub elektryczne, rusztowania wewnętrzne, pomosty wewnętrzne.
W czasie rozbiórki przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest zabronione.
Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych 
częściach obiektu jest zabronione.
O terminie rozbiórki należy powiadomić wszystkie osoby znajdujące się w strefie wykonywania 
prac.

Grupa 452 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych Kod CPV 45200000-9

452-1 Roboty murarskie i murowe 45262500-6
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
murowych: 
- wykonanie ścianki gr. 12 cm z bloczków silikatowych na zaprawie cem – wap. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
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Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych 
z wykonaniem modernizacji pomieszczeń na potrzeby stworzenia Regionalnego Ośrodka 
Informacji w budynku Urzędu Statystycznego w Białymstoku przy ul. Krakowskiej 13.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem konstrukcji i elementów murowych.
1.4. Określenia podstawowe
Cegły i pustaki budowlane – elementy konstrukcyjne konstrukcji murowych
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót 
oraz za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją  Techniczną oraz zaleceniami Inspektora.
2. MATERIAŁY.
Bloczki SILIKAT N 12 odmiany: 500 w zależności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości na 
ściskanie.
Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem.
2.2. Zaprawy
Zastosowane zaprawy murarskie powinny spełniać wymogi przedstawione w STB-03.05.03.
Cegły należy układać na zaprawie cementowo-wapiennej lub cementowej. Z zapraw cementowych 
zaleca się stosowanie klasy M5 lub M10. Jednak z uwagi na korzyści wynikające z zastosowania w 
zaprawie wapna hydratyzowanego (łatwiejsze nakładanie zaprawy, większa plastyczność, 
naturalność wapna) przede wszystkim zaleca się stosowanie zaprawy cementowo-wapiennej klasy 
M5. 
3. SPRZĘT
W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót zgodnie z w/w pozycjami w 
poszczególnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych 
materiałów.
4. TRANSPORT
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby 
zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom  przez 
producentów.
5. WYKONANIE ROBÓT
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.
W pierwszej kolejności należy wykonać mury nośne i słupy. Ścianki działowe grubości poniżej 1 
cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych danej kondygnacji.
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej długości. Różnica poziomów poszczególnych 
części murów podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekraczać 3 m. W miejscu 
połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia  zazębne końcowe. 
Cegły lub inne elementy układane powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą 
suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze  polewać lub moczyć  
wodą. 
Stosowanie cegły kilku rodzajów i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania  
zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru i jednej klasy.
Izolację wodoszczelną poziomą w budynkach murowanych należy zawsze wykonać na wysokości, 
co najmniej 15 cm nad terenem, niezależnie od poziomej izolacji wodoszczelnej murów 
fundamentowych
Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1cegła mogą być wykonywane tylko przy temperaturze  
powyżej 0oC 
Wykonywanie    konstrukcji    murowych    grubszych    niż    1     cegła   dopuszcza    się w 
temperaturze poniżej 0oC pod warunkiem zastosowania środków umożliwiających wiązanie i 
twardnienie zaprawy, określonych w wytycznych wykonywania robót budowlano montażowych w 
okresie zimowym.
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 
powinny być zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Przy wznawianiu robót 
należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchniej warstwy cegieł i 
uszkodzonej zaprawy.
W zwykłych murach ceglanych, jeżeli nie ma szczególnych wymagań należy przyjmować grubość 
normową spoiny:
a/12 mm w spoinach poziomych przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 17 mm, 
a minimalna 10 mm.
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b/10 mm w spoinach pionowych podłużnych i porzecznych , przy czym grubość maksymalna nie 
powinna przekraczać 15 mm a minimalna 5 mm.
Szybkość wznoszenia murów powinna by ć taka, aby najkrótszy okres od rozpoczęcia muru 
następnej kondygnacji odpowiadał wymaganiom w tab. 5
   Tablica 5.  Szybkość normalnego wznoszenia murów z cegły ceramicznej

Rodzaj zaprawy użytej do 
murowania

Najkrótszy okres, w dobach od rozpoczęcia muru dolnej 
kondygnacji do rozpoczęcia na tym samym odcinku muru 
następnej kondygnacji przy wysokości h (w m) muru dolnej 
kondygnacji

Najkrótszy okres, w dobach od rozpoczęcia muru dolnej 
kondygnacji do rozpoczęcia na tym samym odcinku muru 
następnej kondygnacji przy wysokości h (w m) muru dolnej 
kondygnacji

Najkrótszy okres, w dobach od rozpoczęcia muru dolnej 
kondygnacji do rozpoczęcia na tym samym odcinku muru 
następnej kondygnacji przy wysokości h (w m) muru dolnej 
kondygnacji

Rodzaj zaprawy użytej do 
murowania

h≤3,5 h≤h≤5 5<h≤7
Wapienna 7 8 9
Cementowo-waienna 5 6 7
Cementowa 3 3,5 4

-  Średnia temperatura powietrza w okresach wznoszenia murów podanych w tabl. 5 nie powinna 
być niższa od +100C. W przypadku temperatury niższej okresy te powinny ulec odpowiedniemu 
wydłużaniu. 
Mury z betonowych pustaków należy układać z zachowaniem prawidłowego wiązania 
poszczególnych warstw od pionu i poziomu i przykryciem pionowych spoin między pustakami 
warstwy dolnej przez pustaki warstwy górnej.  Przed przystąpieniem do murowania należy cegły 
oczyścić z kurzu. Przy stosowaniu zaprawy cementowej do murowania silnie obciążonych filarów 
lub ścian  należy pustaki przed wmurowaniem dobrze zwilżyć wodą.
Grubość spoiny poziomej  może się wahać w granicach od10 do 15 mm, a grubość spoin 
pionowych – od 10 do 20 mm
Wnęki i bruzdy dla instalacji należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem muru.
6. ODBIORY  ROBÓT MUROWYCH
6.1 Podstawy odbioru robót murowych
Podstawą dla odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
a/  zatwierdzona dokumentacja techniczna
b/  dziennik budowy
c/ zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez producentów
d/  protokoły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających,  jeżeli roboty te nie 
były odnotowane w dzienniku budowy
e/  protokóły odbioru materiałów i wyrobów
f/   wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów,  jeżeli takie były zalecane
g/  ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku
Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki (ościeżnic).
6.2 Odbiór murów z cegły, bloczków silikatowych.
Mury z cegły i bloczków silikatowych powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej, wymogami aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych warunków wykonania robót.
Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z cegły , bloczków silikatowych powinny 
odpowiadać wymaganiom określonym w tablicy 6.
Sprawdzenie  jakości cegieł i bloczków należy przeprowadzać pośrednio na podstawie wpisów do 
dziennika budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność cech użytych materiałów z 
wymogami dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi normami.
Badania techniczne przy odbiorze murów należy przeprowadzić zgodnie z wymogami 
obowiązujących norm
Tablica 6. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z cegły i pustaków ceramicznych oraz 
elementów z betonu komórkowego

Lp Rodzaje odchyłekRodzaje odchyłek
Dopuszczalne odchyłki dla murów [mm]Dopuszczalne odchyłki dla murów [mm]Dopuszczalne odchyłki dla murów [mm]

Lp Rodzaje odchyłekRodzaje odchyłek z cegły i pustaków ceram.z cegły i pustaków ceram. z drobnowymiar. 
elem. z bet. komór.

Lp Rodzaje odchyłekRodzaje odchyłek
spoinowane niespoinowane

z drobnowymiar. 
elem. z bet. komór.

1

Zwichrowania i skrzywienia pow. 
murów:
na długości 1m
na całej powierzchni ściany 
pomieszczenia

Zwichrowania i skrzywienia pow. 
murów:
na długości 1m
na całej powierzchni ściany 
pomieszczenia

3
10 6

20
4
-
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2
Odchylenia od pionu pow. i krawędzi:
na wysokości1m
na wysokości jednej kondygnacji
na całej wysokości ściany

Odchylenia od pionu pow. i krawędzi:
na wysokości1m
na wysokości jednej kondygnacji
na całej wysokości ściany

3
6
20

6
10
30

3
6
15

3

Odchylenie od kierunku poziomego 
górnej pow. każdej warstwy muru:
na długości 1m
na całej długości budynku

Odchylenie od kierunku poziomego 
górnej pow. każdej warstwy muru:
na długości 1m
na całej długości budynku

1
15

2
30

2
30

4

Odchylenie w kierunku poziomego 
górnej pow. ostatniej warstwy muru pod 
stropem
na długości 1m
na całej długości budynku

Odchylenie w kierunku poziomego 
górnej pow. ostatniej warstwy muru pod 
stropem
na długości 1m
na całej długości budynku

1
10

2
20

-
-

5

Odchylenia przenikających  się  
powierzchni muru od kąta  
przewidzianego w projekcie (najczęściej 
prostego)
na długości 1m
na całej długości ściany

Odchylenia przenikających  się  
powierzchni muru od kąta  
przewidzianego w projekcie (najczęściej 
prostego)
na długości 1m
na całej długości ściany

3
-

6
-

10
30

6

Odchylenie wymiarów otworów w 
świetle ościeży dla otworów o 
wymiarach:

Odchylenie wymiarów otworów w 
świetle ościeży dla otworów o 
wymiarach:

±106 do 100 cm szerokość
wysokość

+6, -3
+15, -10

+6, -3
+15, -10

±106

powyżej 100 cm szerokość
wysokość

+10, -5
+15, -10

+10, -5
+15, -10

±10

Okładziny powinny być wykonane z zachowaniem szczególnej staranności. Wymagane jest 
dokładne dopasowanie okładziny w narożach i w miejscach styku z innymi elementami. Okładzina 
nie może mieć plam, pęknięć, zarysowań,  i odstawać od podłoża .
6.3 Ocena wyników badań przy odbiorze
Jeżeli badania wykażą zgodność wykonywanych robót z niniejszymi specyfikacjami technicznymi, 
to należy je uznać za zgodne z wymogami norm.
W razie uznawania całości lub części robót za niezgodne z niniejszymi specyfikacjami należy 
ustalić ,czy w danym przypadku stwierdzenie przypadku stwierdzone odstępstwa od postanowień 
niniejszych ST zagrażają bezpieczeństwu budowli i na ile obniżają jakość wykonywanych 
elementów i i konstrukcji murowych.. Mury zagrażające bezpieczeństwu powinny być odpowiednio 
zabezpieczone ,  rozebrane i wykonane w sposób prawidłowy oraz ponownie przedstawione do 
odbioru.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego muru oraz licowania ścian
Jednostką obmiaru jest 1 mb (metr bieżący) wykonanego nadproża
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B-03.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena wykonania robót obejmuje: roboty przygotowawcze, zakup i dostawę materiałów, murowanie 
z cegły  i  bloczków, ułożenie prefabrykowanych nadproży, ustawienie i rozebranie rusztowań, testy 
i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST
Dodatkowo obowiązywać będą zapisy zawarte w umowie z Inwestorem.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-ISO 8930:1997 „Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji budowlanych. 
Terminologia”
PN-ISO 8930/Ak:1997 „Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji udowlanych. 
Technologia (Arkusz krajowy)
PN-B-01040:1994 „Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogólne”
PN-90/B-03001 „Konstrukcje i podłoża budowli”
PN-B-03002:1999 „Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”
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PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i 
obliczenia”( ZmianaAZ1)
PN-B88/B-03004 „Kominy murowane i żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”
PN-B-03340:1999 „Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia”
PN-68/B-10020 „Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze”
PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i określenia.
PN-88/B-04300  Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych.
PN-76/B-06000  Cement. Pobieranie i przygotowywanie próbek.
PN-88/B-30000  Cement portlandzki.
BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie.
PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
ITB-AT-15 -3876/99 Bloki wapienno-piaskowe SILKA M
10.2. Inne dokumenty
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania
Instrukcja producenta izolacji.

Grupa 453 Roboty instalacyjne w budynkach

453-1 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 45332400-7
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania białego montażu i wyposażenia łazienki związanych z wykonaniem modernizacji 
pomieszczeń na potrzeby stworzenia Regionalnego Ośrodka Informacji w budynku Urzędu 
Statystycznego w Białymstoku przy ul. Krakowskiej 13.
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną
Roboty, których dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie następujących instalacji:
1. Biały montaż wyposażenia łazienki
2. MATERIAŁY
Materiały zastosowane do wykonania instalacji wodociągowej, oraz armatura, urządzenia i 
wyposażenie powinny mieć świadectwo Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do 
kontaktu z woda do picia. Rury instalacyjne, armatura i urządzenia posiadać muszą odpowiednie 
Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczeństwa, oraz certyfikat zgodności lub deklaracje 
zgodności z Polska Norma lub z Aprobatą Techniczną
2.1. Wewnętrzna instalacja wodociągowa
2.1.1. Armatura
- baterie umywalkowe
- zawory ze złączka do węża
- zawory kulowe
- kurki kątowe z filtrem siatkowym
2.2. Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna
2.2.1. Przewody
Wewnętrzną instalację kanalizacyjną wykonać z rur PVC kielichowych kanalizacyjnych 
uszczelnionych pierścieniem gumowym (d160, d110, d50) 
2.2.2. Wyposażenie sanitarne
- miska ustępowa typu kompakt
- umywalka
- wpusty podłogowe
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów.
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich 
zanieczyszczenia. Z uwagi na specyficzne właściwości rur PVC należy przy transporcie 
zachowywać następujące dodatkowe wymagania:
- przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi
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- przewóz powinno się wykonywać przy temperaturze powietrza -5oC do + 30 C, przy czym 
powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na 
zwiększoną kruchość tworzywa,
Elementy wyposażenia oraz armaturę należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach 
zamkniętych, w pojemnikach lub opakowaniach fabrycznych.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Instalacja wodociągowa
5.1.1. Wymagania ogólne
Całość robót związanych z budowa instalacji wodociągowej wykonać zgodnie z „Wymaganiami 
Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 7 - Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji 
wodociągowych” (wyd. lipiec 2003r.) oraz EN 1717:2003, Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690 z 
późniejszymi zmianami i instrukcja wykonania instalacji z rur wydana przez producenta rur użytych 
do montażu instalacji wodociągowej.
5.1.2. Montaż przewodów
Przed zamocowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 
papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.
Przewody powinny być prowadzone ze spadkiem zapewniającym możliwość odwodnienia instalacji  
w jednym lub kilku punktach oraz możliwość odpowietrzenia przez najwyżej położone punkty 
czerpalne.
5.1.3. Montaż armatury i osprzętu
Montaż armatury i osprzętu wykonać zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
5.1.4. Badania i uruchomienie instalacji
Przed zakryciem ewentualnych bruzd i wykonaniem izolacji termicznej przewodów instalacja musi 
być poddana próbie szczelności. Z próby szczelności należy sporządzić protokół.
5.2. Instalacja kanalizacyjna
5.2.1. Montaż rur
Przed przystąpieniem do montażu rury musza być skontrolowane pod względem ujawnienia 
ewentualnych uszkodzeń.
Rury należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm.
Obejmy powinny utrzymywać przewody pod kielichami. 
Rury należy układać od najniższego punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku 
kanału.
Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje 
5.2.2. Badanie szczelności
Badanie szczelności odcinka kanału na eksfiltrację i infiltracje wykonać zgodnie z PN-92/B-10735. 
Badania szczelności powinny być wykonane przed zakryciem rurociągów.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Każda dostarczona na budowę partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 
jakości producenta.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót i stosowanych materiałów użytych 
do wykonania instalacji.
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej 
fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy dana fazę 
robót uznać za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania 
ponownie.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objętych projektem jest:
a) m - dla instalacji rurowych
b) sztuka - dla elementów instalacji takich jak zwory, urządzenia, kształtki
c) kpl - dla prób działania, uruchomień
8. ODBIÓR ROBÓT
Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać odbioru powykonawczego robót 
instalacyjnych. Sprawdzenie przygotowania do odbioru polega na sprawdzeniu w dzienniku 
budowy potwierdzenia przez Wykonawcę zakończenia wszystkich robót przy wykonywaniu prac.
Dodatkowo obowiązywać będą zapisy zawarte w umowie z Inwestorem.
8.1. Odbiór międzyoperacyjny
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości wykonania robót poprzedzających. 
Należy je przeprowadzać w stosunku do następujących robót:
- wykonania przejść przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary otworu
- wykonanie bruzd w ścianach – wymiary bruzdy, czystość bruzdy, zgodność kierunku bruzdy z 
pionem i projektowanym spadkiem wewnętrznej instalacji
8.2. Odbiór techniczny – częściowy
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Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części 
instalacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót, np. przewodów ułożonych i 
zaizolowanych w zamurowanych bruzdach lub zamykanych kanałach nie przełazowych, 
uszczelnień przejść przez przegrody budowlane, itp.
W ramach odbioru częściowego należy sprawdzić, czy odbierany element instalacji lub jej część 
jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy 
dotyczącymi zmian w projekcie, zgodność wykonania robót z przepisami, normami i wytycznymi.
8.3. Odbiór techniczny – końcowy
Instalacje wewnętrzne mogą być przedstawione do obioru technicznego końcowego, gdy 
zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji.
W ramach odbioru technicznego końcowego należy sprawdzić, czy:
- instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
- zgodność wykonania instalacji z wytycznymi, przepisami i normami
- sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych
- sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych
- sprawdzić protokoły zawierające wyniki badan odbiorczych
- uruchomić instalacje, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów
Protokół odbioru technicznego końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W 
przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do 
użytkowania, po ich usunięciu, należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W przypadku 
niezgodności choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty uznaje się za niezgodne z 
Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny koszt.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Według szczegółowych ustaleń określonych w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem, a 
wyłonionym w trakcie przetargu Wykonawcą.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. BN-79/8860-01/01 Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych
2. PN-81/B - 10700.00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze.
3. PN-8 l/B - 10700.02 - Instalacje wewnętrzne rurociągowe i kanalizacyjne. Przewody wody zimnej 
i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
4. PN-81/B - 10700.04 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Przewody wody 
zimnej w rur PCV i PE. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
5. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociągowych.
6. PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu
7. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
8. PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu - Zmiana do 
normy
9. PN-B-10720 Zabudowa zestawów wodomierzowych
10. PN-EN 10088 -1:1998 Stale odporne na korozje
11. PN-EN 1074 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające
12. PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa – Wymagania użytkowe i badania sprawdzające – 
Cześć 1: Wymagania ogólne.
13. PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowa – Wymagania użytkowe i badania sprawdzające – 
Czesc2 : Armatura zaporowa.
14. PN-EN 1074-6:2002 Armatura wodociągowa – Wymagania użytkowe i badania sprawdzające – 
Czesc5: Hydranty.
15. PN-EN 13828:2004(U) Armatura w budynkach. Ręcznie sterowane zawory kulowe wykonane 
ze stopów miedzi i stali odpornej na korozje w instalacjach wody wodociągowej. Badania i 
wymagania.
16. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – Podziemne bezciśnieniowe 
systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVCU) do odwadniania i kanalizacji - 
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu
17. PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych o ściankach 
strukturalnych, do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) 
Wymagania dotyczące rur i systemu
18. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów – Wymagania materiałowe dotyczące 
uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających.
19. PN-EN 681-2:2002/A1:2002U Uszczelnienia elastomerowe – Wymagania materiałowe 
dotyczące uszczelek złączy rurowych stosowanych w instalacjach wodociągowych i 
odwadniających – Cześć 2: Elastomery termoplastyczne.
20. PN-EN1717 :2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociągowych (zawory antyskażeniowe)
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21. PN-M-82054.03 Własności mechaniczne zaworów kulowych
22. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr 75 poz. 690, z 
15.06.2002 i nowelizacja Dz. U. nr 109 poz.1156 z dnia 12.05.2004 oraz Dz.U.03.33.270 z dnia 
16.02.2003 r.) z późniejszymi zmianami
23. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
(Dz. U. nr 202 poz.2072) z późniejsza zmiana (Dz.U.05.75.664) z późniejszymi zmianami
24. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego (Dz.U.03.120.1133 z 10 lipca 2003 r.) z późniejszymi zmianami
25. Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627) z 
późniejszymi zmianami. 
26. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami Obwieszczenie 
Marszałka Sejmu RP z dnia 17 sierpnia 2006 r. tekst jednolity z dnia 01.092006 r. (Dz.U.
06.156.1118) zwana dalej Prawem Budowlanym z późniejszymi zmianami
27. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano -Montażowych Tom II
- Instalacje Sanitarne i Przemysłowe.
28. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo
Infrastruktury:
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych – zeszyt 7.

453-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45311200-2
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 
45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych, 
45312320-6 - Montaż anten telewizyjnych
45313210-9 - Instalowanie ruchomych chodników
45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia
32340000-8 – Mikrofony i głośniki
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych
z modernizacji pomieszczeń na potrzeby stworzenia Regionalnego Ośrodka Informacji w budynku 
Urzędu Statystycznego w Białymstoku przy ul. Krakowskiej 13.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
budowlano montażowych wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i 
odbiór robót zgodnie z punktem 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót:
· instalacja elektryczna i teletechniczna
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z 
obowiązującymi Polskimi Normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inżyniera.
Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych powinny być zgodne z podanymi w 
dokumentacji projektowej. Zastosowanie innych rodzajów (typów) urządzeń niż wymienione w 
projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej 
zmian uzgodnionych w trybie określonym w umowie.
2. MATERIAŁY
2.1. Materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny być zgodne z podanymi w 
dokumentacji projektowej
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST Wymagania ogólne.
3.2. Szczególne wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca powinien używać tylko takiego sprzętu i maszyn które gwarantują właściwą realizację 
robót. Sprzęt musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Do obsługi sprzętu powinni być 
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zatrudnieni pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje i staż pracy. Zastosowanie sprzętu 
powinno wynikać z technologii prowadzenia robót.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST Wymagania ogólne.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogóle zasady wykonania robót
Ogóle zasady wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne.
5.2. Szczególne zasady wykonania robót
5.2.1 Mocowanie puszek
· Puszki należy osadzać na ścianach w sposób trwały 
· Puszki po zamontowaniu należy przykryć pokrywami montażowymi.
5.2.2 Układanie i mocowanie przewodów
· Instalacje należy wykonywać w listwach instalacyjnych PCV przewodami z przeprowadzonej 
wcześniej rozbiórki
· Przewody należy mocować za pomocą specjalnych uchwytów.
· Do puszek należy wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce; pozostałe 
przewody należy prowadzić obok puszki.
5.2.3. Montaż osprzętu
Należy stosować następujący sprzęt i osprzęt instalacyjny: rozgałęźniki, puszki, łączniki 
oświetlenia.
Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i 
bezpieczne jego osadzenie
5.2.4. Montaż opraw oświetleniowych pochodzących z rozbiórki
Uchwyty do opraw instalowanych w stropach należy mocować przez:
· wkręcenie wkrętami w konstrukcję drewnianą ,
Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć za pomocą złączek z przewodami wypustów.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST Wymagania ogólne
6.2. Szczególne zasady kontroli jakości
6.2.1. Pomiary i próby instalacji.
Każda instalacja elektryczna przed przekazaniem jej do eksploatacji powinna być poddana 
oględzinom i próbom przedstawionym w PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w 
obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. W celu sprawdzenia, czy została 
wykonana zgodnie z wymogami odpowiednich norm i przepisów.
Oględziny instalacji powinny obejmować w szczególności sprawdzenie:
· sposobu ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym,
· doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych (środowiskowych),
· oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych,
· umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji,
· oznaczenia obwodów, zabezpieczeń, łączników, zacisków i podobnych elementów,
· poprawność połączeń wyrównawczych,
· dostępu do urządzeń umożliwiającego wygodną ich obsługę i konserwacje,
· stanu urządzeń – brak widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie bezpieczeństwa.
Próby instalacji w zależności od potrzeby powinny obejmować:
· sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym przewodów połączeń wyrównawczych 
głównych i dodatkowych,
· pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,
· sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodów,
· sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania,
· próby biegunowości, wytrzymałości elektrycznej, działania (rozdzielnic, sterownic, napędów, 
blokad, itp.)
· sprawdzenie ochrony przed skutkami cieplnymi oraz przed spadkiem napięcia ( zanikiem lub 
nadmiernym obniżeniem).
Gdy wynik dowolnej próby jest niezgodny z w/w normą, próbę tę lub próby poprzedzające, jeżeli 
mogą mieć wpływ na wyniki sprawdzania, należy powtórzyć po usunięciu przyczyny niezgodności.
6.2.2. Pomiary rezystancji izolacji.
Pomiary rezystancji izolacji przewodów instalacji elektrycznych oraz elektrycznych urządzeń 
odbiorczych służą do wykrycia jej uszkodzeń i tym samym zapobiec zwarciom. Zwarcia mogą 
doprowadzić do pożarów oraz porażeń prądem elektrycznym. Zagrożenie porażeniem związane z 
uszkodzeniem izolacji przewodów ruchomych jest bardzo duże, istnieje możliwość do uchwycenia 
ręką w czasie ich użytkowania.
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Rezystancje izolacji urządzeń elektrycznych bada się za pomocą mierników izolacji. Wyróżnia się 
mierniki induktorowe typu IMI) i elektroniczne (typu EMI). Mierniki induktorowe są niezawodne, 
pewne w eksploatacji, jednak ze względu na uciążliwości (konieczność długiego kręcenia korbką) 
coraz częściej są zastępowane nowoczesnymi, łatwymi w obsłudze miernikami elektronicznymi, w 
których źródłem napięcia stałego nie jest prądnica, lecz bateria lub akumulator. Niskie napięcie 
baterii lub akumulatora jest przetwarzane na napięcie wysokie, potrzebne do wykonania pomiarów. 
Przyrządy do pomiaru rezystancji izolacji mają różne napięcia pomiarowe, dostosowane do napięć 
znamionowych badanych obwodów.
Zależność rezystancji izolacji od napięcia wymaga, aby pomiar był wykonany przy napięciu 
zbliżonym do znamionowego niezbyt niskim, jak również niezbyt wysokim, ponieważ może 
wówczas dojść do niepożądanego uszkodzenia (przebicia) izolacji. Wskazania wartości mierzonej 
rezystancji należy odczytać po pewnym czasie, gdy zaniknie już prąd ładowania.
Wymaga się ich odczytania po 60s od chwili rozpoczęcia pomiaru.
Ze względu na zmienną wartość rezystancji izolacji nie wymaga się dużej dokładności pomiaru - 
uchyb nie przekraczający 20-30% zmierzonej wartości jest dopuszczalny.
Zgodnie z normą [1] zmierzona wartość rezystancji izolacji przewodów instalacji elektrycznych 
powinna odpowiadać następującym wartościom:
· przy napięciu pomiarowym 250V – 0,25M_,
· przy napięciu pomiarowym 500V – 0,50M_,
· przy napięciu pomiarowym 1000V – 1 M_,
Napięcie pomiarowe 250V należy stosować do pomiaru rezystancji izolacji obwodów SELV i PELV 
o napięciu nie
przekraczającym wartości napięcia UL ( do 50V prądu przemiennego lub 120 V prądu stałego)- 
czyli obwodów zasilanych ze źródła napięcia bardzo niskiego. Napięcie pomiarowe 500V należy 
stosować do pomiaru rezystancji izolacji obwodów o napięciu wyższym niż UL , lecz nie wyższym 
niż 500V, a napięcie 1000V- do pomiarów w obwodach o napięciu wyższym niż 500V. Napięcie 
pomiarowe 2500V jest stosowane przy badaniach rezystancji izolacji kabli energetycznych o 
napięciu 1000V oraz przewodów, kabli i urządzeń elektroenergetycznych o napięciu znamionowym 
powyżej 1000V.
6.2.3. Warunki nagłośnienia.

Dla nagłośnienia obiektu, gdzie podstawowym elementem transmisji będzie głos 
przekazującego komunikat, zasadniczym warunkiem jaki powinny zapewniać urządzenia 
nagłośniające jest wyrazistość i zrozumiałość mowy. Jednym z elementów tego warunku jest 
dostateczny poziom głośności. Ma to szczególnie istotne znaczenie, ponieważ system 
nagłośnieniowy wykorzystywany będzie przede wszystkim  do celów informacyjnych. System 
zapewni zrozumiałość mowy na poziomie nie mniejszym niż 0,5 RASTI.

Dla określenia właściwego poziomu roboczego SPL dla głośników poziom hałasu otoczenia 
panującego w strefach do nagłośnienia przyjęto :

− Pomieszczenia biurowe – 65dB
Dla takich warunków przyjęto poziom dźwięku z głośnika SLP o 10dB wyższy od panującego 
hałasu otoczenia. Przy zainstalowaniu czterech głośników o skuteczności 92dB warunek 
zostanie spełniony.

7. OBMIAR ROBÓT.
Obmiar robót wykonano na podstawie dokumentacji projektowej, warunków technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych.
Zasady przedmiarowania i zakres prac objętych pozycją obmiarową wg:
· zał. Nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26.09.2000r w 
sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych (Dz. U. Nr 114, Poz. 1195 z późniejszymi 
zmianami ),
· Opracowanie przedmiaru wg rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 
dnia 13 lipca 2001 roku w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych.
Jednostkami obmiaru są:
Kable i przewody 1 mb
Oprawy oświetleniowe 1 szt.
Osprzęt elektroinstalacyjny 1 szt.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne.
8.2. Szczególne zasady odbioru robót
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:
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· projekt techniczny powykonawczy trasy kablowej (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i 
uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy);
· dziennik budowy;
· potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia 
na budowę i przepisami;
· obmiary powykonawcze;
· protokoły wykonanych badań odbiorczych
· dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 
wykonano instalację
· dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym
W ramach odbioru końcowego należy:
· sprawdzić poprawność działania systemu sygnalizacji pożaru poprzez testowe zadymienie 
wybranych czujek
  · sprawdzić poprawność podłączeń urządzeń audio,
  · sprawdzić poprzez subiektywny odsłuch jakość dźwięku i poprawność nadawania komunikatów 
głosowych
 ·  wykonać próby i testy opisane w projekcie wykonawczym
· sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym
· sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku odstępstw, 
sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstw
· sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych
· sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych
· sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych
· dostarczyć protokół badania skuteczności dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym 
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego 
stwierdzenia.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne zasady dotyczące ustalania podstawy
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne.
Dodatkowo obowiązywać będą zapisy zawarte w umowie z Inwestorem.
9.2. Szczególne zasady dotyczące podstawy płatności
Roboty instalacyjne dla wykonania instalacji płatne są wg ceny obmiaru, które zawiera:
· wykonanie robót przygotowawczych
· zakup i dostawę materiałów
· wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasy, 
· wciąganie i układanie przewodów
· przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST
Po zakończeniu wszystkich prac należy uprzątnąć miejsce pracy.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony po zmianie z 24 maja 2002 
roku. Stan prawny na 29 czerwca 2002 roku. Ujednolicony tekst ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo 
budowlane powstał na podstawie następujących Dzienników Ustaw: z 2000 r. nr 106, poz. 1126 
(urzędowy tekst jednolity); nr 109, poz. 1157; nr 120, poz. 1268, z 2001 r. nr 5, poz. 42; nr 100, 
poz. 1085; nr 110, poz. 1190; nr 115,poz. 1229; nr 129, poz. 1439; nr 154, poz. 1800, z 2002 r. nr 
74, poz. 676.
Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity) 
(Dz.U. nr 80/2000, poz. 904
Rozporządzenia
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r.. (z późniejszymi 
zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 marca 1998 r
w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i 
sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy których 
eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych,
przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne, oraz wysokości opłat pobieranych za 
sprawdzenie kwalifikacji. (Dz. U. Nr 59, póz. 377)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz 
sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie. (Dz. U. Nr 113, póz. 728)
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego 
stosowania wyrobów budowlanych. (Dz. U. Nr 107, póz. 679)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
(Dz. U. Nr 140, póz. 906)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia l marca 1999 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod 
względem ochrony przeciwpożarowej. (Dz. U. Nr 22, póz. 206)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 31 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku 
stosowania niektórych Polskich Norm. (Dz. U. Nr 51, póz. 617)
ROZPORZT)ZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z dnia 3 kwietnia 
2001 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla
budownictwa. (Dz. U. nr 3 8, póz. 456)
PN – EN 60893-3-6:2001 Kable i przewody elektryczne — Pakowanie, przechowywanie i transport. 
Zastępuje PN-70/E-79100 ;
PN-IEC 60050-826 Słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Zastępuje PN-91/E-05009/02;
PN - EEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe. Zastępuje PN-91/E- 05009/01;
PN – IEC 60364 - 443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona
przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. Zastępuje PN-93/E-05009/443;
PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. Zastępuje PN-91/E-05009/45;
PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. Zastępuje PN—92/E-05009/46;
PN-DEC 60364-4-47Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia 
ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. Zastępuje PN-92/E-05009/47;
PN-EN50334-2004 Kable i przewody elektryczne
PN-EN50356-2004 Próby napięciowe kabli i przewodów
PN-EN 60352-2-2-2002  Osprzęt elektryczny
PN-EN 60947-1-1-2001 Aparatura rozdzielcza i sterownicza
PN-EN60439-3-2004  Rozdzielnie nisko napięciowe
PN-HD 60364 –4-47:2001  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Środki ochrony przed porażeniem  prądem elektrycznym
PN-HD 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP) - 
Ogólne zasady
PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP)  - 
Część 2: Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia
PN-EN-50164-2:2003 (U)  Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC) – Część  2: Wymagania 
dotyczące przewodów i uziomów
PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
PN-EN 12665:2003 (U)  Światło i  oświetlenie – Podstawowe terminy oraz kryteria określania 
wymagań dotyczących oświetlenia
PN-88/E-08501  Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa
PN-92/N-01256.02  Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja 
PN-IEC 60038:1999  Napięcia znormalizowane IEC
PN-HD 60364–1:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe
PN-HD 60364–3:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalenie ogólnych 
charakterystyk
PN-HD 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.
PN-HD 60364–4–42:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego
PN-HD 60364–4–43:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym
PN-HD 60364–4–443:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi
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PN-HD 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa .Ochrona przed przepięciami. instalacji niskiego napięcia przed 
przejściowymi przepięciami i szkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia.
PN-HD 60364–4–444:2001  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami 
elektromagnetycznymi (EMI) w nstalacjach obiektów budowlanych
PN-HD 60364–4–45:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed obniżeniem napięcia
PN-HD 60364–4–46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Odłączanie izolacyjne i łączenie
PN-HD 60364–4–47:2001  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwo. 
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym
PN-HD 60364–4–473:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 
Środki ochrony przed prądem przetężeniowym
PN-HD 364–4–481:1994  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności  od wpływów zewnętrznych. Wybór środków 
ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych
PN-HD 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 60364–5–51:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i  montaż 
wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne
PN-HD 60364–5–52:2002  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i  montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie
PN-HD 60364–5–523:2001   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów
PN-HD 60364–5–53:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i  montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza
PN-HD 60364–5–54:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i  montaż 
wyposażenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne
PN-HD 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i  montaż 
wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami.
PN-HD 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i  montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i  sterownicza. Urządzenia do odłączania 
izolacyjnego i łączenia.
PN-HD 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i  montaż 
wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe.
PN-HD 60364–5–548:2001   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji 
informatycznych
PN-HD 60364–6–61:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie. 
Sprawdzanie odbiorcze
PN-EN 50310:2002 Stosowanie połączeń wyrównawczych i  uziemiających w budynkach 
z zainstalowanym sprzętem informatycznym
PN-EN 50085-1:2001  Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew instalacyjnych 
zamkniętych do instalacji elektrycznych – Część 1: Wymagania ogólne 
PN-EN 50086-1:2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów – Część 1: 
Wymagania ogólne (zastępuje PN-IEC 614-1+ A1:1998)
PN-EN 50086-2-1: 2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów – Część  2-1: 
Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych 
PN-EN 50086-2-2:2002 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów – Część 2-2: 
Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych giętkich 
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

Grupa 454 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45400000-1

454-1   Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej 45420000-7
 1.   WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania odbioru robót związanych 
z wykonaniem modernizacji pomieszczeń na potrzeby stworzenia Regionalnego Ośrodka 
Informacji w budynku Urzędu Statystycznego w Białymstoku przy ul. Krakowskiej 13.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
osadzeniem stolarki drzwiowej wewnętrznej.
1.4. Określenia podstawowe
Gotowa stolarka drzwiowa wewnętrzna.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za 
ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora.
2. MATERIAŁY
2.1. Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie  typowej i wykonanej na zamówienie 
stolarki drzwiowej wg zestawienia stolarki, posiadającej Deklaracje Zgodności dopuszczające do 
stosowania w budownictwie 
3. SPRZĘT
Specjalistyczny sprzęt zgodny z technologią producenta stolarki  w uzgodnieniu z Inspektorem.
4. TRANSPORT
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby 
zachować ich dobry stan techniczny.
Zaleca się usuniecie folii zabezpieczających możliwie najszybciej po wykonaniu montażu ścian 
osłonowych i paneli elewacyjnych.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady wbudowywania stolarki  
Przygotowanie ościeży
-   Stolarka może być osadzana w ościeżu z węgarkami lub w ościeżu bez węgarków
-  Ościeża z węgarkami w nadprożu, wzdłuż stojaków ościeżnicy oraz dodatkowym progiem 
betonowym lub drewnianym impregnowanym (przytwierdzony do dolnej części ościeża), powinny 
zapewniać prawidłowe osadzenie i uszczelnienie stolarki okiennej.
-   Ościeża bez węgarkowe powinny być tak wykonane  aby  spełnione były wymagania z punktu 
widzenia zamocowania drzwi oraz umożliwione uszczelnienie przestrzeni  między ościeża i 
ościeżnicą.
-  Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan  powierzchni 
węgarków, do których ma przylegać ościeżnica, w przypadku występujących wad w  wykonaniu 
ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić
5.2.  Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej 
-   Dokładność wykonania ościeża powinna być zgodna z wymogami wykonywania robót 
murowych . Odległości między punktami mocowania ościeżnicy, zgodnie z zaleceniami 
producenta, jednocześnie nie powinny być większe niż 75 cm, a maksymalne odległości od naroży 
ościeżnicy nie większe niż 30 cm.
-   Ościeżnicę po ustawieniu do poziomu i pionu należy zamocować za pomocą łączników 
zalecanych przez producenta  stolarki drzwiowej.
-  Szczeliny powstałe pomiędzy ościeżem i ościeżnicą  należy wypełnić na obwodzie pianką 
poliuretanową
-   W ścianach działowych przy osadzaniu stolarki drzwiowej  należy ściśle stosować się do 
zaleceń producenta, w szczególności stosować zalecane kotwy i środki uszczelniające.
 6.   KONTROLA JAKOŚCI
Odchylenie od pionu lub poziomu dla ościeżnic drzwiowych i okiennych nie powinno być większe 
niż 2 mm na 1 m i nie więcej niż 3 mm na całej długości stojaka lub nadproża ościeżnicy.
- Przy odbiorze końcowym montażu stolarki drzwiowej należy przeprowadzić następujące badania:
-  sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową powinny być przeprowadzone 
przez porównanie zamontowanej stolarki z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz 
stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin oraz pomiaru.
- Sprawdzenie atestów dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie użytych materiałów
- Sprawdzenie stanu technicznego stolarki i wrót (w szczególności oszklenie, okucia, inne 
akcesoria 
- Sprawdzenie przygotowanych ościeży w murach
- Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidłowe działanie okuć, prawidłowe zamykanie i 
otwieranie skrzydeł stolarki i elementów segmentowych wrót, prawidłowe uszczelnienie między 
ościeża i ościeżnicą)
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-  Podczas odbioru należy sprawdzić wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zalecenia 
producentów wbudowywanych wyrobów.
-   Prawidłowość montażu parapetów, (wewnętrznych i zewnętrznych)
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymogami kontraktu. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać 
za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest 
doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych  drzwi 
 8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne” pkt. 0.5.21.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
-   Cena wykonania 1 m2 montażu stolarki drzwiowej obejmuje:
roboty przygotowawcze
zakup i dostawę materiałów
wykonanie i montaż stolarki drzwiowej
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST
Dodatkowo obowiązywać będą zapisy zawarte w umowie z Inwestorem.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-88/B-10085 "Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”".
PN-ISO 8930:1997 „Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji budowlanych. 
Terminologia”
PN-ISO 8930/Ak:1997 „Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji budowlanych. 
Technologia (Arkusz krajowy)
PN-B-01040:1994 „Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogólne”
PN-90/B-03001 „Konstrukcje i podłoża budowli”
PN-B-03002:1999 „Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i 
obliczenia” (ZmianaAZ1)
PN-B-03340:1999 „Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia”
PN-68/B-10020 „Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze” DIN 4108
ISO 9001    ISO 9002
10.2. Inne dokumenty  
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania
Instrukcje producentów odnośnie montażu, sposobu użytkowania i warunków gwarancyjnych.
Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnętrznych” COBP 
Budownictwa ogólnego. 

454-2 Tynkowanie 45410000-4
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 
wykonaniem modernizacji pomieszczeń na potrzeby stworzenia Regionalnego Ośrodka Informacji 
w budynku Urzędu Statystycznego w Białymstoku przy ul. Krakowskiej 13.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem tynków.
1.4. Określenia podstawowe
Tynki – sposób wykończenia konstrukcji murowych
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za 
ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją  Techniczną oraz zaleceniami Inspektora.
2. MATERIAŁY
2.1. Zaprawy cementowo-wapienne
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Do zapraw cementowo-wapiennych  można stosować cement portlandzki marki 25 i 35 . Do 
zapraw cementowych mogą być stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem że temperatura 
otoczenia co najmniej w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 5oC.
Do zapraw cementowo-wapiennych  należy stosować wapno sucho gaszone lub wapno gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z  wapna niegaszonego lub wapna po karbidowego, które 
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i bez 
zanieczyszczeń obcych. Gaszenie wapna powinno być dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio 
wytycznymi kierownika budowy w nawiązaniu do wytycznych technologicznych.
Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków uplastyczniających 
odpowiadających wymaganiom obowiązujących norm i instrukcji. Skład objętościowy zaprawy 
należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju 
cementu i wapna. Orientacyjne składy objętościowe zapraw o konsystencji 10 cm wg  stożka 
pomiarowego można przyjąć wg tablicy 3
Tablica 3. Orientacyjny skład objętościowy zapraw cementowo-wapiennych

Marka zaprawy
Orientacyjny skład objętościowy zaprawyOrientacyjny skład objętościowy zaprawy

Marka zaprawy cement : ciasto 
wapienne : piasek

cement : wapno 
hydratyzowane : piasek

0,8 1:2:12 1:2:12

1,5
1:1:9
1:1,5:8
1:2:10

1:1:9
1:1,5:8
1:2:10

3
1:1:6
1:1:7
1:1,7:5

1:1:6
1:1:7
1:1:7,5

5 1:0,3:4
1:0,5:4,5

1:0,3:4
1:0,5:4,5

Marki i konsystencję zapraw należy przyjmować w zależności od przeznaczenia, kierując się 
wytycznymi podanymi w tabeli 4
Tablica 4 Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennych w zależności od jej przeznaczenia

Lp. Przeznaczenie zaprawyPrzeznaczenie zaprawy
Konsystencja wg 
stożka pomiarowego 
(cm)

Marka zaprawy

1
Do murowania fundamentów ścian budynków z 
pomieszczeniami i wilgotności względnej nie 
mniejszej niż 60%

Do murowania fundamentów ścian budynków z 
pomieszczeniami i wilgotności względnej nie 
mniejszej niż 60%

6-8 3, 5

2
Do wykonywania konstrukcji murowych w 
pomieszczeniach podlegających wstrząsom i murów 
poniżej izolacji w gruntach nasyconych wodą

Do wykonywania konstrukcji murowych w 
pomieszczeniach podlegających wstrząsom i murów 
poniżej izolacji w gruntach nasyconych wodą

6-8 3, 5

3
Do wykonania obrzutki pod tynki zewnętrzne 9-11 1,5,3,5

3
Do wykonania obrzutki pod tynki

wewnętrzne 9-10 0,8,1,5,3

4 Do wykonywania narzutu tynków zewnętrznych 6-9 1,5,3,54 Do wykonywania narzutu tynków wewnętrznych 6-9 0,8,1,5,3,5

5
Do wykonania warstwy 
wierzchniej (gładzi) tynku 
zwykłego

zewnętrznego
9-11

1,5 ,3
5

Do wykonania warstwy 
wierzchniej (gładzi) tynku 
zwykłego wewnętrznego 9-11 0,8, 1,5, 3

6 Do wykonania zalewki w zależności od zastosowaniaDo wykonania zalewki w zależności od zastosowania9-11 1,5, 3,5

Dozowanie dodatków uplastyczniających powinno być zgodne z wymogami normy państwowej lub 
instrukcji.
Przy mieszaniu należy najpierw  mieszać składniki sypkie (piasek, cement, wapno sucho gaszone) 
aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny a następnie dodać wodę i w dalszym ciągu mieszać aż do 
uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatków sypkich należy je zmieszać na 
sucho z cementem  przed zmieszaniem go z pozostałymi składnikami sypkimi. W przypadku 
stosowania do zapraw dodatków ciekłych (np. ciasta wapiennego) należy je rozprowadzić w 
wodzie przed dodaniem do składników suchych.
2.2.  Tynki gipsowe
Tynki gipsowe wykonywane „na mokro” można stosować w każdym typie budownictwa na ścianach 
i sufitach gdzie wilgotność względna nie przekracza 70%, jak również w pomieszczeniach o 
podwyższonej okresowo wilgotności z odpowiednim zabezpieczeniem tynku - 

MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY STWORZENIA REGIONALNEGO OŚRODKA INFORMACJI



26

np. glazurą lub środkami hydrofobowymi.
Tynki gipsowe stosujemy wewnątrz pomieszczeń na podłożach z cegły ceramicznej, wapienno-
piaskowej, z betonu zwykłego i komórkowego.
W przypadku stosowania tynków na beton gładki, przed wykonaniem należy podłoże - niezależnie 
od wyczyszczenia i odtłuszczenia „uszorstwić” przez zagruntowanie go środkiem gruntującym . 
Gips Tynkarski Maszynowy Lekki, który charakteryzuje bardzo dobrą elastycznością i wydajnością 
materiałową oraz doskonałą przyczepnością nawet do trudnych podłoży betonowych.
Nie zaleca się wykonywania tynku na podłożach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych.
2.3.  Zaprawy gotowe
Stosując zaprawy gotowe należy ściśle przestrzegać technologii opracowanej przez producenta. 
Przede zastosowaniem wyprawy sprawdzić certyfikaty dopuszczenia produktu do stosowania w 
budownictwie oraz termin użycia produktu.
3. SPRZĘT
W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót zgodnie z w/w pozycjami w 
poszczególnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych 
materiałów.
4. TRANSPORT
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby 
zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom  przez 
producentów.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania tynków
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu zerowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebicia i bruzdy osadzone 
ościeżnice okienne i drzwiowe.
Zaleca się przystąpienie do wykonania tynków po k okresie osiadania murów lub skurczu murów 
lub skurczu ścian betonowych tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +50C i pod warunkiem, że w ciągu doby 
nie nastąpi spadek poniżej  00C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki pod 
warunkiem zastosowania odpowiednich środków zabezpieczają zgodnie z „Wytycznymi  
wykonywania robót budowlano montażowych w okresie obniżonych temperatur” opracowanymi 
przez ITB.
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni  przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. Należy osłaniać je matami, daszkami lub w 
inny odpowiedni sposób
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki cementowe i cementowo-wapienne 
powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu jednego tygodnia, zwilżane wodą.
5.2. Przygotowanie podłoży
W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione  zaprawą na głębokość 10-15 mm od lica 
muru. Jeżeli mur jest wykonany na spoinę pełną, należy ją wyskrobać na głębokość jak wyżej lub 
zastosować specjalne środki zapewniające należytą przyczepność tynku do podłoża.
Bezpośrednio przed tynkowanie podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 
rdzy i substancji tłustych.  Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10-
procentowym roztworem szarego mydła lub przez wypalanie lampą benzynową. Nadmiernie suchą 
powierzchnię należy zwilżyć wodą.
5.3. Przygotowanie  podłoża
Tynkami można tynkować każde podłoże budowlane, które jednak musi spełniać pewne 
wymagania, a mianowicie: powinno być trwałe, suche, wolne od zatłuszczeń. Może to być: mur, 
beton, beton komórkowy. Zawsze trzeba mieć na uwadze, że jakość podłoża ma duży wpływ na 
jakość tynku, dlatego też niezbędną czynnością jest zagruntowanie powierzchni tynkowanej. Służą 
do tego grunty Rigips: Rikombi Grunt na podłoża chłonne oraz Rikombi Kontakt na podłoża 
betonowe. Oba tynki z powodzeniem nadają się do stosowanie w kuchniach i łazienkach.
5.4. Przygotowanie zaprawy tynkarskiej
Suchą zaprawę tynkarską należy wsypać do czystej wody. Najlepiej jest jeśli będziemy wsypywać 
ją ręką, lekko rozsypując po powierzchni wody. Taki sposób wsypywania daje już 50 proc. sukcesu, 
ponieważ mamy pewność, że niepożądane grudki nie będą utrudniać pracy a przede wszystkim 
mieć wpływu na estetykę wykończonej powierzchni. Następnie zaprawę mieszamy ręcznie lub 
wolnoobrotowym mieszadłem elektrycznym, do uzyskania plastycznej konsystencji.
 5.5.  Nakładanie zaprawy
Przygotowaną zaprawę od razu nakładamy jednowarstwowo z pacy na ścianę . Średnia grubość 
tynku powinna wynosić ok. 10 mm. Za każdym razem należy przygotować tylko 
tyle zaprawy, ile można wykorzystać bez przerwy w pracy.
5.6. Wykończenie powierzchni
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Po tym zabiegu otrzymujemy idealnie wygładzoną ścianę przygotowaną pod dalsze prace 
wykończeniowe: malowanie, tapetowanie. Nie wskazane jest nanoszenie kilku warstw tynku. Tynk, 
który ma stanowić podłoże pod glazurę nie może być wygładzany lecz jego powierzchnia powinna 
mieć, po wygładzeniu łatą, szorstką strukturę.
6.  ODBIORY  ROBÓT TYNKARSKICH
6.1. Odbiór podłoża
Odbiór podłoża  należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkarskich. 
Podłoże powinno być przygotowanie zgodnie z p. 5,2. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się w 
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed odbiorem oczyścić i zmyć woda.
6.2. Odbiór tynków wykonywanych ręcznie i mechanicznie
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwusieczne powinny  być 
zgodne  z dokumentacja techniczną
Dopuszczalne odchyłki powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków 
zwykłych wewnętrznych podano w tablicy 1.
Tablica 1. Dopuszczalne odchyłki  dla tynków zwykłych wewnętrznych

Kategoria 
tynku 

Odchylenie 
powierzchni tynku od 
płaszczyzny i 
odchylenie krawędzi 
do linii prostej

Odchylenie powierzchni i krawędzi od 
kierunku
Odchylenie powierzchni i krawędzi od 
kierunku

Odchylenia 
przecinających 
się płaszczyzn 
od kata 
przewidzianego 
w dokumentacji

Kategoria 
tynku 

Odchylenie 
powierzchni tynku od 
płaszczyzny i 
odchylenie krawędzi 
do linii prostej

Pionowego Poziomego

Odchylenia 
przecinających 
się płaszczyzn 
od kata 
przewidzianego 
w dokumentacji

0
I
Ia

Nie podlegają sprawdzeniuNie podlegają sprawdzeniuNie podlegają sprawdzeniuNie podlegają sprawdzeniu

II
Nie większe niż 4 
mm na długości łaty 
kontrolnej 2 m

Nie większe niż 3 mm 
na 1 m

Nie większe niż 4 mm 
na 1m i ogółem nie 
więcej niż 10 mm na 
całej powierzchni 
między przegrodami 
pionowymi (ściany, 
belki itp.)

Nie większe niż 
4 mm na 1 m

III

Nie większe ni z 3 
mm i w liczbie nie 
większej niż 3 na 
całej długości  łaty 
kontrolnej 2 m

Nie większe niż 2 mm 
na 1 m i ogółem nie 
więcej niż 4 m w 
pomieszczeniach do 
3,5 wysokości oraz nie 
więcej niż 6 mm w 
pomieszczeniach 3,5 m 
wysokości

Nie większe niż 3 mm 
na 1 m i ogółem nie 
więcej niż 6 mm na 
całej powierzchni 
między przegrodami 
pionowymi (ściany, 
belki itp.)

Nie większe niż 
3 mm na 1 m

IV
IVf
IVw

Nie większe niż 2 
mm i w liczbie nie 
większej niż 2m na 
całej długości łaty 
kontrolnej 2 m

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

Nie większe niż 2 mm 
na 1m i ogółem nie 
więcej niż 3mm na 
całej powierzchni 
między przegrodami 
pionowymi (ściany, 
belki itp.)

Nie większe niż 
2 mm na 1m

Dopuszczalne  odchylenia  od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków kategorii  II-IV 
nie powinny być większe niż:
  a/ na całej wysokości kondygnacji      - 10 mm
  b/ na całej  wysokości budynku     - 30 mm
Tynki nie przewidziane do malowania powierzchni powinny mieć na całej powierzchni barwie o 
jednakowym natężeniu, bez smug i plam.
Wypryski i spęcznienia na powierzchni tynku w skutek obecności w zaprawie nie zgaszonych 
cząstek wapna (często gliny) są:
a/   dla tynków pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych – niedopuszczalne
b/  dla tynków surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro –dopuszczalne w liczbie 5 sztuk 
na 10 m2 tynku.
Pęknięcia na powierzchni tynków:
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a/  dla tynków pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych – niedopuszczalne
b/  dla tynków surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro –dopuszczalne włoskowate  
rysy skurczowe
Dla wszystkich odmian tynków są niedopuszczalne następujące wady:
a/ wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych  powierzchni tynków roztworów soli przenikających 
z podłoża, pleśni itp.
b/  trwałe ślady zacieków na powierzchni,
c/ odstawanie, odparzenia i pęcznienia wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża
Minimalna przyczepność tynku do podłoża z cegły, pustaków lub bloków betonowych powinna 
wynosić:
a/   dla tynków wapiennych  - 0,01 Mpa
b/   dla tynków cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiennych, - 0,025 Mpa
c/   dla tynków cementowych   - 0,05  Mpa
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego tynku
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena wykonania 1 m2 tynku obejmuje:
roboty przygotowawcze
zakup i dostawę materiałów
wykonanie tynku
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST
Dodatkowo obowiązywać będą zapisy zawarte w umowie z Inwestorem.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy doborze.
PN-75/C  Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.
10.2. Inne dokumenty
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania
Instrukcje producentów

454-3 Pokrywanie podłóg i ścian 45432100-5
1.   WSTĘP
1.1.  Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 
wykonaniem modernizacji pomieszczeń na potrzeby stworzenia Regionalnego Ośrodka Informacji 
w budynku Urzędu Statystycznego w Białymstoku przy ul. Krakowskiej 13.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1 powyższej ST.
1.3. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
posadzka – wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni
podłoże – element konstrukcji budynku, na którym ułożona jest podłoga,
podkład betonowy – wykonany z betonu , o określonej grubości, wytrzymałości i suchości, na 
którym wykonuje się posadzkę żywiczną
wykładzina – suche pokrycie dowolnej wewnętrznej powierzchni budynku.
okładzina – pionowe lub prawie pionowe, nienośne pokrycie konstrukcji.
1.4. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem:
-posadzek z terakoty/gresu na zaprawie klejowej,
- posadzek z PCV w formie desek
- posadzek z wykładzin dywanowych
-okładzin ścian z glazury
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
MATERIAŁY
1.6. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów do wykonania robót podano w specyfikacji technicznej 
pkt 3.1. „Wymagania ogólne”.
1.7. Materiały potrzebne do wykonania robót
Płytki ceramiczne
Płytki powinny odpowiadać następującym normom:
– PN-EN 176:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej 
EK3%. Grupa B I.
– PN-EN 177:1997 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
3%<EK6%. Grupa B IIa.
– PN-EN 178:1998 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
6%<EK10%. Grupa B IIb.
– PN-EN 159:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. 
Grupa B III.
Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa, szczególnie 
dotyczy to płytek dla których musza być określone takie parametry jak np. stopień ścieralności, 
mrozoodporność i twardość.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
-Długość i szerokość: ±1,5 mm
-Grubość: ± 0,5 mm
-Krzywizna: 1,0 mm
Materiały pomocnicze
-Do mocowania płytek należy stosować klej elastyczny.
-Do wypełnienia spoin stosować zaprawy fugowe nienasiąkliwe, odporne na działanie środków 
dezynfekcyjnych
Fugi i kleje
Klej i fuga do terakoty. Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych musza spełniać 
wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania 
musza spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
Impregnaty
Impregnaty do pielęgnacji posadzek z terakoty. Impregnaty bezbarwne i niepołyskliwe.
Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to:
– listwy dylatacyjne i wykończeniowe,
– środki ochrony płytek i spoin,
– środki do usuwania zanieczyszczeń,
– środki do konserwacji wykładzin i okładzin.
2. SPRZĘT
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3.2.
2.2. Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin
Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować:
-szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czesania powierzchni podłoża,
-szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
-narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek,
-packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷12 mm do rozprowadzania 
kompozycji klejących,
-łaty do sprawdzania równości powierzchni,
-poziomice
-wkładki dystansowe,
-mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym,
-pojemniki do przygotowania kompozycji klejących,
-gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny.
3. TRANSPORT
3.1. Wymagania ogólne
Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji producenta.
3.2. Pakowanie i magazynowanie
-Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok.1 m2 płytek.
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-Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w 
opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się 
oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB”.
-Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach.
-Wysokość składowania do 1,8 m.
3.3. Transport materiałów
-Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu.
-Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm.
-Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze 
dotyczące wyrobów łatwo tłukących.
4. WYKONANIE ROBÓT
4.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i 
zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem 
powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe
Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 
wytrzymałość i grubość podkładu oraz
rozstaw szczelin dylatacyjnych.
Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: 
na ściskanie – 12 MPa, na zginanie 3 MPa.
Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i 
zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.
Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem 
papy. W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni  
nie powinna być niższa niż 5°C.
Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję 
gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Ilość spoiwa w podkładach cementowych 
powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/
m3. Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 
kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 
mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem.
Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z 
ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie 
powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu 
od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości 
lub szerokości pomieszczenia.
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez 
pokrycie folią polietylenową lub
wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą.
4.2. Posadzki z płytek ceramicznych
Zalecenia ogólne:
-Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5 Cº i nie więcej 
niż +25Cº. Temperaturę tę należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz 
w czasie wiązania i twardnienia zaprawy.
-Materiały użyte do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej 
temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót,
-Przed przystąpieniem do wykonywania powierzchni podłóg w pomieszczeniach mokrych należy 
sprawdzić spadki do elementów odwadniających min. 1,5 %.
-Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym.
-Płytki należy układać i rozmierzać wg projektu wykonawczego wnętrz. Warstwa kleju pod płytki nie 
może zawierać pustych miejsc.
-Dla pomieszczeń nie zdefiniowanych projektem wnętrz płytki należy rozmierzać tak, aby docinki 
płytek przy krawędziach
(końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki.
Przygotowanie podłoża
-Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również 
zabrudzenia pochodzenia
kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy malarskie, piaszczące i łuszczące 
się warstwy zaprawy.
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-Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z PN/B-10107 nie 
mniejsza niż 0,5 MPa.
-Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin
-Wilgotność nie może przekraczać 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.
Roboty zasadnicze
-Posadzki z płytek układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym podkładzie betonowym. 
Do układania stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz 
rodzaju płytek.
-Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek – reperów, których 
powierzchnia wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach będących 
wielokrotnością wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną 
na płytkach – reperach. Prawidłowość płaszczyzn układanych pól kontroluje się łatą przykładaną 
do pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do spoinowania.
Do fugowania należy przystąpić po upływie 24 h, pełną wytrzymałość okładzina uzyska po 3 
dniach.
4.3. Wykładzina PCV w formie desek drewnopodobnych do zastosowania w obiektach 
użyteczności
publicznej
Posadzkę z wykładziny z PCW należy wykonać zgodnie z  projektem, który powinien określić 
konstrukcje podłogi, rodzaj wykładziny i sposób wykończenia przy ścianach.
Posadzki z wykładzin PCV można stosować w suchych pomieszczeniach w budynkach 
mieszkalnych, a także w obiektach użyteczności publicznej w pomieszczeniach o umiarkowanym 
ruchu i zapewnionych dobrych warunkach konserwacji. Wykładzin tych nie stosować w 
pomieszczeniach:
a/  stanowiących drogi komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacyjnym
b/ budynków lub ich części przeznaczonych do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania 
się
c/   w których może przebywać jednocześnie więcej niż 50 osób
d/   zaliczonych do kategorii niebezpieczeństwa
Posadzki z wykładzin PCV w formie desek drewnopodobnych  należy układać na podkładach 
określonych w projekcie z tym, że wytrzymałość podkładu betonowego na ściskanie musi wynosić 
co najmniej 12 Mpa, a na zginanie co najmniej 3 Mpa, beton minimum B25
Podkład pod posadzkę musi spełniać warunki przedstawione w p. 5.4
Wilgotność podkładu nie może być większa niż 3% z zaprawy cementowej. Wilgotność podkładu 
powinna być sprawdzona bezpośrednio przed rozpoczęciem układania wykładziny, a wynik 
pomiaru powinien  być wpisany do dziennika budowy.  Badanie wilgotności należy do obowiązków 
wykonawcy robót podłogowych. 
Do wykonywania posadzki należy dobierać materiały najbardziej odpowiadające celowi 
zastosowania posiadające wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Materiały powinny być zaopatrzone w etykietę lub nadruk na spodzie wykładziny, umożliwiające ich 
identyfikację co najmniej nazwę materiału i producenta, symbol barwy i wzoru, ilość, datę produkcji, 
a w przypadku klejów – sposób ich użycia. Powinien być również podany numer normy lub 
świadectw dopuszczającego do stosowania w budownictwie
Do wykonania posadzek należy stosować wykładziny odpowiadające polskim normom. Wykładziny 
te powinny się charakteryzować wskaźnikiem tłumienia dźwięków ETN≥+18dB
Do przyklejenia wykładzin należy stosować kleje zalecane przez producenta wykładziny oraz w 
obowiązujących instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewniać trwałe 
połączenie wykładziny z  podkładem i nie powinny oddziaływać szkodliwie na podkład i wykładzinę.
Do wykończenia posadzek przy ścianach mogą być stosowane listwy podłogowe z drewna, listwy 
podłogowe z PCV lub cokoły w postaci paska wykładziny.
Preparaty do gruntowania powierzchni podkładów powinny charakteryzować się krótki czasem 
wsiąkania i schnięcia oraz powinny być niepalne i nieszkodliwe dla zdrowia.
Do wykonywania posadzek z wykładzin można przystąpić dopiero po zakończeniu robót 
budowlanych stanu surowego i robót  wykończeniowych  oraz robót  instalacyjnych wraz z próbami  
ciśnieniowymi instalacji
Temperatura powietrza w pomieszczeniach w których wykonuje się posadzki z wykładzin nie 
powinna być niższa niż 18 oC.
Podkład wykazujący usterki powierzchni  powinien być wyrównany odpowiednią masą.
Przed przystąpieniem do układania wykładziny zagruntować podłoże w przypadku stwierdzenia 
ślady pyłu.
W pomieszczeniach posadzka powinna być wykonana z wykładziny dywanowej tego samego 
rodzaju, barwy i wzoru o ile projekt nie przewiduje inaczej
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Wykładzinę należy na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinąć z rulonu, pociąć na arkusze 
odpowiednio do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożyć na podkładzie, tak aby arkusze tworzyły 
zakłady ok. 3 cm.
Układ arkuszy wykładziny  powinien być tak rozplanowany aby spoiny między arkuszami 
wykładziny przebiegały prostopadle do ściany okiennej; spoiny nie powinny znajdować się w 
miejscach najsilniejszego ruchu (np. w drzwiach). Przy wykładzinach wzorzystych wzór na 
stykających się arkuszach powinien być dopasowany.
Styki arkuszy należy dopasować przez jednoczesne przecięcie obu zachodzących na siebie 
brzegów arkuszy.
Wykładzina powinna być przyklejona na całej powierzchni do podkładu. Do jej przyklejenia należy 
stosować kleje zalecane przez producenta wykładziny oraz obowiązujących instrukcjach 
technologicznych.
Posadzka z wykładziny powinna  wykazywać dobre przyleganie wykładziny do podkładu; nie 
dopuszcza się występowania deformacji wykładziny (fałd, pęcherzy itp.) oraz odstawania brzegów 
arkuszy a także zabrudzeń powierzchni klejem.
Posadzkę z wykładziny należy wykończyć przy ścianach cokołami lub  listwami podłogowymi z 
drewna, z PCV albo cokolikiem w postaci paska wykładziny o szerokości 6-8 cm przyklejonego 
klejem dyspersyjnym
Wykładzina PCV w formie desek drewnopodobnych powinna być trwale zamocowana do podłoża 
specjalistycznym klejem do wykładzin. Wszelkie połączenia muszą być wykonane starannie i 
zespawane sznurem do spawania wykładzin. Wykładziny PCW należy układać na wcześniej 
wykonanej wylewce samopoziomującej.
4.4  Wykładzina dywanowa do obiektów użyteczności publicznej, jako materiał referencyjny 
wybrano:
Tarkett, TAPISOM 600 DESIGN, kolor Patina 2250 004.
• Uwaga, należy na stykach rolki bezwzględnie zachować powtarzalność wzoru - dla materiału
referencyjnego - na długości 63cm
• Charakterystyka techniczna:
Klasa użytkowa PN EN 1307 4 - EXTREME CONTRACT (bardzo wysoka intensywność 
użytkowania)
Grubość całkowita ISO 1765 4.4 mm
Całkowita masa ISO 8543 1 100 g /m2
Masa włókien ISO 8543 400 g/m2
Rodzaj spodu - Impregnowane PP/PES
Odporność na rolki mebli EN 985 R ≥ 2.4 (wysoka odporność)
Stabilność wymiarowa EN 986 ≤ 0.10%
Klasa palności EN 13501-1 Cfls1
Właściwości antystatyczne ISO 6356 < 2kV
Rezystancja elektryczna ISO 10965 R ≤ 10 8 Ω
Charakterystyka elektrostatyczna PN EN 14041 Wykładzina rozpraszająca ładunek (DIF)
Absorpcja akustyczna EN ISO 717/2 ΔLw 19 dB
Odporność barwy na światło EN ISO 105-B02 ≥5
Przewodzenie ciepła Ogrzewanie podłogowe EN 12524 DIN 52612 0.07 m2 K/W nadaje się na 
podłogi z ogrzewaniem podłogowym do temperatury 27°C
Dostarczana w postaci EN 427 Rolka

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z SST i PB.
5.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 5.
5.2. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami.
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z 
Inżynierem.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o 
jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych 
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych.
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez 
Inżyniera.
5.3. Badania w czasie odbioru
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Badania okładzin i posadzek z płytek ceramicznych powinny być przeprowadzane w sposób 
umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności:
-zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez 
oględziny i pomiary)
-stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,
-spadki podłoża lub podkładu i rozmieszczenie wpustów podłogowych, j.w.
-jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów 
zgodności przedłożonych przez dostawców
Prawidłowości wykonania okładziny przez sprawdzenie:
-przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego dźwięku.
-odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości 2 m ( nie 
powinno przekraczać 2 mm na dł. łaty 2 m),
-odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m ( nie powinno większe niż 2 mm na 
całej dł. łaty),
-prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1 mm.
-grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości 
określonej przez producenta w
instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej.
Prawidłowości wykonania wykładzin przez sprawdzenie:
-płaszczyzny poziomej lub spadków,
-nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między łatą dł. 2 m a posadzką (nie powinny 
być większe niż 3 mm na całej długości łaty),
-odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno być większe 
niż 3 mm na długości łaty 2 m i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki).
-przebiegu i wypełnienia spoin z dokładnością do 1 mm,
-grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości 
określonej przez producenta w
instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej
6. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6.
Jednostką obmiarową posadzek jest metr kwadratowy (m2).
7. ODBIÓR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady odbioru okładzin i wykładzin
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST AB01 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały 
pozytywny wynik.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, okładzina z płytek ceramicznych nie 
powinna być odebrana.
W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań:
-okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
-jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny 
oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót,
-w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć okładzinę i ponownie wykonać.
7.2. Odbiór podłoży
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych.
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić 
i umyć wodą.
7.3. Odbiór okładzin i wykładzin z płytek ceramicznych
Odbiór gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, 
którego przedmiot określa
dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione 
zmiany dokonane podczas prac.
Zgodność wykonania okładzin stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych 
wymienionych w pkt. 6 z
wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. Okładziny powinny być odebrane, 
jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne.
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie:
-wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową
-prawidłowości ukształtowania powierzchni,
-przyczepności do podłoża
-prawidłowości osadzenia kratek ściekowych w podłodze, wkładek dylatacyjnych itp.
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-szerokości i prostoliniowości spoin,
Odbiór gotowych okładzin powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera:
-ocenę wyników badań
-wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia.
-stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI
-  Cena wykonania 1 m2 podłóg obejmuje:
roboty przygotowawcze
zakup i dostawę materiałów
wykonanie podłóg z gresu 
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST
Dodatkowo obowiązywać będą zapisy zawarte w umowie z Inwestorem.
9. PRZEPISY ZWIĄZANE
9.1. Normy
PN-62/B-10144  Posadzki z betonu i zaprawy cementowej .Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze.
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych[terakotowych]klinkierowych i 
lastrykowych .Wymagania i badania przy odbiorze. 
9.2. Inne dokumenty
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania
Instrukcja producentów

454-4 Roboty malarskie 45442100-8
 1.   WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 
wykonaniem modernizacji pomieszczeń na potrzeby stworzenia Regionalnego Ośrodka Informacji 
w budynku Urzędu Statystycznego w Białymstoku przy ul. Krakowskiej 13.
1.2.Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem robót malarskich.
1.4. Określenia podstawowe
Powłoka malarska - warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna  chroniąca obiekt i jego elementy 
przed; wpływem warunków zewnętrznych i wewnętrznych oraz stanowi warstwę wykończeniowo-
dekoracyjną.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za 
ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora.
 2. MATERIAŁY
Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie farb emulsyjnych jako gotowych zestawów 
malarskich posiadających Deklaracje Zgodności dopuszczające wyroby do stosowania w 
budownictwie
Na zastosowane zestawy malarskie musi być akceptacja Inspektora.
 3. SPRZĘT
Specjalistyczny sprzęt malarski.
 4. TRANSPORT
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów malarskich powinny odbywać się tak 
aby zachować ich dobry stan techniczny
  5. WYKONANIE ROBÓT
 5.1.  Ogólne warunki dotyczące wykonywania robót malarskich
- Podczas wykonywania robot malarskich obowiązują wymagania dotyczące  robót tynkarskich i 
niżej podanych robót malarskich.
-  Prace na wysokości powinny być z prawidłowo wykonanych rusztowań i drabin.
-  W przypadku malowania konstrukcji w warunkach gdy nie ma możliwości zainstalowania 
rusztowań, a prace malarskie wykonuje się  z pomostów opieranych  na konstrukcji (tzw. kładki), 
malarz powinien być zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczeństwa przymocowanym do 
konstrukcji.
- Przy robotach przygotowawczych  wymagających użycia materiałów alkalicznych (wapno, soda 
kaustyczna, pasta do ługowania powłok itp.) należy stosować środki ochrony osobistej:
a/   zabezpieczyć oczy okularami ochronnymi przed zaprószeniem lub poparzeniem
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b/   zabezpieczyć skórę twarzy i rąk przez posmarowanie  ich tłustym kremem ochronnym oraz 
wykonywać prace w rękawicach
c/   używać specjalnej odzieży ochronnej (buty gumowe, fartuchy)
 5.2. Warunki ogólne przystąpienia do robót  malarskich
- Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną do 
malowania, naprawić  uszkodzenia,  wykonać szpachlowanie i szlifowanie jeżeli jest wymagana 
duża gładkość powierzchni.
- Roboty malarskie zewnątrz i wewnątrz budynku powinny być wykonane dopiero po wyschnięciu 
tynków i miejsc naprawianych. Malowanie konstrukcji stalowych można wykonać po całkowitym i 
ostatecznym mocowaniu wszystkich  elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotów 
w ścianach.
- Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych do tynkowania powinna być uzależniona od 
zastosowanych materiałów malarskich (zgodnie z zaleceniami producenta) jednocześnie powinna 
być nie większa niż to podano w tablicy 1.
Tablica 1.  Największa dopuszczalna wilgotność tynku przeznaczonego do malowania

Rodzaj powłoki z farby Największa wilgotność 
podłoża, % masy

Farba wapienna 6
Farba klejowa lub kazeinowa 4
Farba olejna, olejno-żywiczna i 
syntetyczna (np. ftalowa) 3

Farba emulsyjna 4

- Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po zakończeniu robót 
poprzedzających, a w szczególności.
a/ całkowitym zakończeniu robót budowlanych i instalacyjnych z wyjątkiem założenia ceramicznych 
urządzeń sanitarnych, przyklejania okładzin (np. tapet),  oraz armatury oświetleniowej itp.
b/  wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe
c/  ułożeniu podłóg drewnianych (białych)
d/  dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej 
-  drugie malowanie można wykonywać po:
a/   po wykonaniu białego montażu
b/ ułożeniu posadzek ( z wyjątkiem posadzek z tworzy sztucznych)  oraz przed cyklinowaniem 
posadzek deszczułkowych  i mozaikowych.
- Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne:
a/ powierzchnia tynków powinna pod względem dokładności odpowiadać wymaganiom podanym w 
p. ST-08.08.03
b/ wszystkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny być naprawione prze przystąpieniem do 
malowania przez wypełnienie zaprawą uszkodzonych miejsca zatarcie na równo z powierzchnia 
tynku
c/  tynki gipsowe i gipsowo-wapienne nie mogą stanowić podłoża w przypadku malowania farbami 
krzemionowymi, a przy malowaniu farbami emulsyjnymi powinny być impregnowane zgodnie z 
zaleceniami producenta farb
d/ przygotowana do malowania powierzchnia powinna być oczyszczona od zanieczyszczeń 
mechanicznych (kurz, sadza  tłuszcze itp.) i chemiczne (wykwity z podłoża rdza od zbrojenia 
podtynkowego itp.) oraz osypujących się ziaren piasku.
-   Podkłady pod powłokę malarską powinny być dostosowane do:
a/    rodzaju podłoża
b/   rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobów malarskich)
c/   miejsca i warunków malowania
-   Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej iż +50C ( z 
zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 00C) i nie wyższej 
niż +220C. Przed rozpoczęciem  robót malarskich  należy sprawdzić zalecenia technologiczne 
producenta farb.
-   Roboty malarskie na zewnątrz budynków  nie powinny być wykonywane  w okresie zimowym, a 
w okresie letnim podczas opadów atmosferycznych, podczas intensywnego nasłonecznienia 
malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody.  Niedopuszczalne jest malowanie 
powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.
-   Roboty malarskie na zewnątrz nie powinny być wykonywane w okresie zimowym.
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-  Gdy podłoże jest bardzo wysuszone, należy je lekko zwilżyć (przed malowaniem farbami  
wodnymi lub wodorozcieńczalnymi) wodą za pomocą pędzla i po około 30 min. przystąpić do 
malowania.
 5.3. Przygotowanie powierzchni
-   Powierzchnie podłoży przewidzianych pod malowanie powinny być:
a/ gładkie i równe, tzn. nie wykazujące nadrostów betonowych, zacieków zaprawy lub mleczka 
cementowego; wszystkie występy od lica powierzchni należy skuć usunąć lub zeszlifować;  
dopuszcza się pojedyncze wgłębienie o średnicy nie przekraczającej 5 mm i głębokości do 4 mm 
dla podłoży betonowych; w  zakresie równości tynki powinny spełniać wymagania określone dla 
tynków IV kategorii  wg obowiązującej normy, z wyjątkiem malowania doborowego
b/ dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie pylące przy pocieraniu dłonią , nie wykruszające 
się, bez widocznych rys, spękań i rozwarstwień,
c/  czyste tzn. bez plam, zaoliwień pleśni i innych zanieczyszczeń; w razie potrzeby należy je 
usunąć szpachelką lub pędzlem, zmyć wodą z detergentem i następnie spłukać czystą wodą
d/ dostateczne suche – wilgotność podłoża powinna być zgodna z tabl. 1, a jej sprawdzenie można 
wykonać przy użyciu: 
1/  aparatu wskaźnikowego, elektrycznego lub karbidowego
2/  metodą suszarkowo-wagową
3/  papierkami wskaźnikowymi Hydrotest
Przygotowanie różnych powierzchni (beton, tynk, stal itp.)do malowania zewnętrznego
-   Powierzchnie elementów lub konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny być:
a/   oczyszczone z odstających grudek związanego betonu,  a nadlewki i chropowatość betonu 
usunięte przez skucie, a następnie przeszlifowane
b/   gwoździe oraz wystające druty lub pręty zbrojeniowe usunięte, a elementy stalowe wystające z 
powierzchni betonu, które nie mogą być usunięte, powinny być zabezpieczone przed rdzą  farba 
antykorozyjną
c/   większe ubytki powierzchni , wybrzuszenia bruzdy i złącza prefabrykatów oraz inne 
niepotrzebne otwory należy wypełnić zaprawa cementową co najmniej z 14-dniowym 
wyprzedzeniem i zatrzeć tak,  aby równość powierzchni i jej szorstkość  w naprawianych miejscach 
odpowiadała równości i szorstkości otaczającej powierzchni
d/   inne zanieczyszczenia lub plamy  od zaoliwień należy usunąć przez zeskrobanie, odkurzanie i 
zmycie wodą z dodatkiem  detergentów i następnie spłukanie czystą wodą
-   Podłoża tynkowe powinny:
a/   pod względem dokładności wykonania odpowiadać wymogom normy dla tynków zwykłych lub 
pocienionych , a powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane
b/   wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynków powinny być wyreperowane przez 
wypełnienie zaprawą i zatarte do lica: w przypadku podłoży gipsowych – zaprawą gipsową,  dla 
pozostałych podłoży – zaprawą cementową lub cemantowo-wapienną
c/   powierzchnie tynku oczyścić od zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze itp.) i 
chemicznych (wykwity  składników podłoża lub zaprawy, rdza od zbrojenia podtynkowego) oraz 
osypujących się ziaren piasku
d/   nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny być zagruntowane zależnie od 
zastosowanych farb i zaleceń producenta materiałów malarskich.
-   Powierzchnie z drewna i materiałów drewnopochodnych w postaci  sklejki, płyt pilśniowych  
twardych i desek, ościeżnic powinny być przygotowane w sposób następujący:
a/   oczyszczone z kurzu, tłustych plam i zacieków żywicy
b/ drobne wady powierzchni  powinny być usunięte przez jedno- lub kilkakrotne zaszpachlowanie 
szpachlówką klejowo-olejową lub inną odpowiadającej normie państwowej i posiadającej 
wymagane Deklaracje Zgodności
c/  sęki zaleca się pokryć roztworem spirytusowym szelaku
d/ w przypadkach opisanych w poz. b/ i c/ stosować wyroby opracowane przez producenta farb 
nawierzchniowych
-   Podłoża stalowe i żeliwne powinny być przygotowane następująco:
a/   bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, tłuszczów  (do czystej 
lśniącej powierzchni)
b/   stare, zniszczone powłoki malarskie powinny być całkowicie usunięte 
5.4. Wykonywanie robót malarskich wewnętrznych
1/   Powierzchnie powłok nie powinny mieć uszkodzeń. Powinny być bez smug, prześwitów, plam i 
śladów pędzla. Nie dopuszcza się obecności spękań, łuszczenia się i odstawania powłoki od 
podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającej 
rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. Powłoka nie powinna ścierać się przy pocieraniu tkaniną 
oraz wykazywać rozcierających się grudek pigmenty i wypełniaczy.
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2/   Wykonane powłoki nie powinny wydzielać przykrego zapachu i zawierać substancji 
szkodliwych dla zdrowia.
3/   Barwy powłok powinny być jednolite i równomierne, bez smug i plam oraz być zgodne z 
wzorcem producenta w przypadku wyrobów produkowanych fabrycznie w postaci suchych farb 
przewidzianych do zarobienia woda przed zastosowaniem, lub sporządzenia farb na budowie – 
zgodnie z wzorcem uzgodnionym między wykonawcą a Inspektorem (Inwestorem). W przypadku 
powłok wykonywanych na tynku szpachlowym dopuszcza się kilkumilimetrowe  skupiska farby o 
nieco innym odcieniu, jednak jednolite i równomierne  na całej powierzchni, tak aby z odległości 
0,5m przy oględzinach okiem  nie uzbrojonym można było je uznać za jednolite pod względem 
barwy. Linie styku odmiennych barw  powłok mogą wykazywać odchylenia do 2 mm na 1 m oraz 
do 3 mm na całej długości linii rozgraniczającej barwy. Odchylenie liczy się od przyjętej 
teoretycznie linii zmiany barwy. Paski i fryzy powinny mieć jednakową szerokość na całej długości.
4/   Powłoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mieć barwę jednolita 
zgodną ze wzorcem, bez śladów pędzla, smug, zacieków uszkodzeń, marszczeń, pęcherzy, plam i 
zmiany odcienia. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającej rodzajowi faktury 
pokrywanego podłoża lub podkładu; powłoka powinna bez prześwitów pokrywać podłoże lub 
podkład, które nie powinny być dostrzegalne okiem nie uzbrojonym. Dopuszcza się nieznaczne 
miejscowe prześwity wyłącznie przy powłokach jednowarstwowych. Powłoki powinny mieć jednolity 
połysk a powłoki matowe  powinny być jednolicie matowe lub półmatowe. W przypadku powłok 
jednowarstwowych dopuszcza się miejscowe zmatowienie oraz różnice w odcieniu. Przy 
dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farbą rdzoochronną należy stosować farby różniące 
się między sobą odcieniem lub intensywnością barwy. Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych 
powinny wytrzymać próbę na : wycieranie zarysowanie, zmywanie wodą z mydłem, przyczepność i  
wsiąkliwość. Powłoki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiadać wszystkim 
wymaganiom podanym dla powłok z farb olejowych, z tym , że powinny one mieć połysk 
lakierniczy. I wytrzymywać dodatkowo próbę badania twardości  powłoki.
 6.   KONTROLA JAKOŚCI
6.1.  Kryteria jakości i odbioru  powierzchni przygotowanej do malowania zewnętrznego .
1/   Terminy wykonywania badań podłoży pod malowanie powinny być następujące:
badanie powierzchni tynków należy wykonywać po otrzymaniu protokołu ich przyjęcia
badanie wszystkich podłoży należy przeprowadzić dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu 
elementów przeznaczonych do malowania , bezpośredni przed przystąpieniem do robót malarskich 
badanie materiałów  należy przeprowadzić bezpośrednio przed ich użyciem, badania podkładów 
należy przeprowadzić nie wcześniej niż po dwóch dniach od daty ich ukończenia.
2/   Badania techniczne należy przeprowadzić przy temperaturze powietrza nie niższej niż +50C.
3/   Badanie podłoży powinno obejmować:
sprawdzenie odtłuszczenia powierzchni  należy wykona przez  polanie badanej powierzchni wodą;  
próba daje wynik dodatni, jeżeli woda spływając nie tworzy smug i nie pozostawia kropli.
4/   Badanie materiałów:
sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 
zaświadczeń o jakości  materiałów wystawionych przez producentów oraz wyniki kontroli,  
stwierdzających zgodność przeznaczonych do użycia materiałów z wymogami dokumentacji 
technicznej oraz z odpowiednimi normami państwowymi lub ze świadectwami dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie
materiały , których jakość nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny być zbadane 
przed użyciem (muszą uzyskać wymagane atesty)
5/   Badanie warstw gruntujących obejmuje:
sprawdzenie nasiąkliwości przez spryskanie powierzchni podkładu kilkoma kroplami wody; gdy 
wymagana jest mała nasiąkliwość, ciemniejsza plama na zwilżonym miejscu powinna wystąpić nie 
wcześniej niż po trzech sekundach sprawdzenie wsiąkliwości przez jednokrotne pomalowanie  
powierzchni o wielkości około 0,10 m2 farbą podkładową; podkład jest dostatecznie szczelny, jeżeli 
po nałożeniu następnej warstwy powłokowej nastąpią różnice w połysku względnie w odcieniu 
powłoki przy sprawdzeniu wyschnięcia należy mocno przycisnąć tampon z waty o grubości około 1 
cm ciężarkiem o masie 5 kg na przeciąg kilkunastu sekund; powierzchnie należy uznać za 
wyschniętą, jeżeli po zdjęciu tamponu włókna waty nie przylgnęły do powierzchni podkładu.
6.2. Kryteria oceny jakości i odbiór końcowy robót malarskich zewnętrznych
1/   Badanie powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania w 
następujących terminach:
powłoki z farb kazeinowych, emulsyjnych i silikonowych – nie wcześniej niż po 7 dniach powłoki z 
farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz lakierów i emalii – 
nie wcześniej niż po 14 dniach.
2/   Badania techniczne należy przeprowadzić przy temperaturze powietrza nie niższej niż +50C.
3/   Odbiór robót malarskich zewnętrznych obejmuje badania wymienione dalej w p. 4 do 19
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4/  Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na: stwierdzeniu 
równomiernego rozkładu farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności z wzorcem producenta, 
braku prześwitu  i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypełniaczy, 
braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki, widocznych okiem nie 
uzbrojonym śladów pędzla itp.. w stopniu kwalifikującym odbierana powierzchnię malowaną do 
powłok o dobrej jakości wykonania.
5/  Sprawdzenie zgodności barwy powłoki z wzorcem polega na  porównaniu, w świetle 
rozproszonym, barwy wyschniętej powłoki malarskiej z barwą wzorca, który w przypadku 
nakładania powłok bez podkładu wyrównawczego na tynki i betony, powinien być wykonany  na 
takim suchym podłożu, o powierzchni możliwie zbliżonej do faktury podłoża
6/  Sprawdzenie połysku należy wykonać przez oględziny powłoki w świetle rozproszonym. Rodzaj  
połysku powinien być określony:
przy powłokach matowych – połysk matowy, tj. nie dający połysku w świetle odbitym
przy powłokach półmatowych – połysk półmatowy, tj. odpowiadający połyskowy skorupki kurzego 
jaja przy powłokach z farb olejnych i syntetycznych z połyskiem – wyraźny tłusty połysk przy 
powłokach z emalii lub z lakieru olejnego i syntetycznego – połysk lakierowy odpowiadający 
połyskowi glazurowanej płytki ceramicznej
7/   Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełniana szmatką kontrastowego koloru (tj. ciemną w połysku 
powłok białych i białą w przypadku powłok kolorowych). Powłoka jest odporna na ścieranie, jeżeli 
na szmatce  nie występują ślady farby.
8/   Sprawdzenie odporności na ścieranie  powłok lakierowych należy wykonać zgodnie z 
wymaganiami normy państwowej
9/  Sprawdzenie odporności na zarysowanie przeprowadza się metodą uproszczoną – przez 
zarysowanie powłoki w kilku miejscach paznokciem. Powłoka jest odporna na zarysowanie, jeżeli 
po wykonaniu próby nie występują na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym. Badanie wg 
metody ścisłej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami normy państwowej.
10/   Sprawdzenie odporności na uderzenie należy wykonać zgodnie z normą państwową.
11/ Sprawdzenie grubości powłok na elementach stalowych należy przeprowadzić przyrządami 
elektromagnetycznymi według normy państwowej. Badania powłok na innych podłożach należy 
przeprowadzać zgodnie z normami lub świadectwami.
12/   Sprawdzenie elastyczności powłok należy wykonać zgodnie z ustaleniami podanymi w normie 
państwowej
13/   Sprawdzenie twardości powłok metodą uproszczona polega na lekkim przesunięciu po 
powierzchni badanej powłoki osełki z drobnoziarnistego miękkiego piaskowca szydłowieckiego. 
Powłoka jest dostatecznie twarda, jeżeli po wykonaniu próby nie występują na niej rysy widoczne 
okiem nie uzbrojonym z odległości 0,50 m. Badanie według metody ścisłej należy wykonać 
zgodnie z ustaleniami normy.
14/   Sprawdzenie przyczepności powłok może być wykonana różnymi metodami zależnie od 
rodzaju podłoża lub podkładu pokrytego powłoką, a mianowicie:
-  badanie przyczepności powłoki do tynku lub do betonu bez podkładu wyrównawczego należy 
wykonać przez próbę odrywania ostrym narzędziem (nożem lub skalpelem chirurgicznym o ostrzu 
ok. 20 mm) powłoki od podłoża
- badanie przyczepności powłok malarskich od podkładów wyrównawczych należy przeprowadzać 
przez wykonanie na badanej powłoce kilku równoległych nacięć w odstępach co 1 cm, a następnie 
przez zaklejenie nacięć prostopadle do nich paskiem tkaniny bawełnianej za pomocą gumy 
arabskiej albo szybkoschnącej emalii lub lakieru; po upływie trzech dni pasek należy zerwać; 
powłoka ma dobra przyczepność, jeżeli zerwanie następuje w spoinie klejonej lub w podkładzie
-  badanie przyczepności powłoki malarskiej do żeliwa, stali, aluminium, płyt z drewna struganego  
lub materiałów drewnopochodnych oraz ze szkła należy wykonać wg normy na stalowych płytkach 
kontrolnych, które po oczyszczeniu maluje się i suszy; na części powierzchni powłoki ok. 40 mm2 
należy wykonać ostrym nożem trzymanym prostopadle do pomalowanej powierzchni, 10 
równoległych rys w odstępach co 1-1,5 mm, tak aby powłoka była przecięta aż do podłoża; 
następnie należy wykonać 10 takich samych nacięć pod kątem 900 do poprzednich, rysy nie 
powinny mieć szarpanych brzegów. Przy dobrej przyczepności powłoki, otrzymane w ten sposób 
równoległoboki powinny trwale przylegać do podłoża i nie odpadać przy przesunięciem palcem lub 
miękkim pędzlem (płaskim); badanie to należy przeprowadzić na trzech płytkach kontrolnych; 
powłoka ma dobra przyczepność, gdy na dwóch z trzech badanych płytek nie odpadnie więcej niż 
1 kawałek (całkowicie lub częściowo) po przesunięciu palcem po powierzchni zarysowanej nożem
-   badanie wg metody ścisłej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami normy państwowej
15/  Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą polega na zwilżeniu badanej powierzchni powłoki  
przez kilkakrotne potarcie mokrą szczotką ze szczeciny lub szmatką. Powłoka jest odporna na 
zmywanie wodą, jeżeli na szczotce lub szmatce nie pozostaną ślady farby oraz gdy po wyschnięciu 
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zmytej powierzchni powłoki nie występują na niej smugi, plamy lub zmiany w barwie lub połysku w 
stosunku do powierzchni nie poddanej próbie.. Przy powłokach matowych dopuszcza się 
nieznaczny połysk a przy powłokach półmatowych dopuszcza się nieznaczne powiększenie 
połysku w miejscu badania w stosunku do powierzchni nie zmywanej.
16/ Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą z mydłem należy wykonać przez kilkakrotne silne 
potarcie powłoki mokrą namydlona szczotką z twardej szczeciny (co najmniej 5-krotne), a 
następnie dokładne spłukanie jej woda za pomocą miękkiego pędzla. Powłoka jest odporna na 
zmywanie woda z mydłem, jeżeli piana mydlana  na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli 
po wyschnięciu cała badana powierzchnia będzie miała jednakowa  barwę. Na powłokach 
matowych dopuszcza się powstanie słabego połysku w części zmywanej.
17/ Sprawdzenie odporności powłok lakierowych na działanie wody należy wykonywać zgodnie z 
wymaganiem normy państwowej.
18/ Sprawdzenie wsiąkliwości  powłoki z farby podkładowej należy wykonać przez jednokrotne 
pomalowanie farbą podkładową powierzchni o wielkości około 0,10 m2 . Po wyschnięciu  farby 
podkładowej należy nanieść powłokę z farby nawierzchniowej. Szczelność jest wystarczająca, 
jeżeli po 24 godzinach powłoka ma połysk i nie ma plam matowych.
19/  Sprawdzenie nasiąkliwości powłoki malarskiej z  farb wodnych i wodorozcieńczalnych farb 
emulsyjnych i silikonowych oraz rozpuszczalnych farb silikonowych należy przeprowadzić zgodnie 
z normami państwowymi lub świadectwami.
Ocena jakości malowania
1/  Jeżeli badania przewidziane w w/w opisie dadzą wynik dodatni, to roboty malarskie należy 
uznać za prawidłowo wykonane.
2/  Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy albo w całości odbieranych robót 
malarskich lub tylko zakwestionowaną ich część uznać za nie odpowiadające wymaganiom. W tym 
przypadku komisja przeprowadzająca odbiór powinna ustalić czy: 
-  całkowicie lub częściowo odrzucić zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazać usuniecie 
powłok i powtórne prawidłowe ich wykonanie
-  poprawić wykonanie niewłaściwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodności z wymaganiami i 
po poprawieniu ich przedstawić do  ponownych badań
3/   W przypadku występowania typowych usterek malowania zaleca się ich usuniecie w sposób 
następujący:
-    prześwity spodnich warstw – należy ponownie wykonać wierzchnią powłokę malarską
-   ślady pędzla na powierzchni powłoki – należy dokładnie wygładzić powierzchnie drobnym 
materiałem ściernym i powtórnie starannie nanieść wierzchnią powłokę malarska
-   plamy na powierzchni powłoki powstałe w wyniku niewłaściwego natrysku mechanicznego 
należy zlikwidować przez powtórne wykonanie malowań, dokładnie utrzymując końcówkę agregatu 
w tej samej odległości od malowanej powierzchni i pod tym samym kątem wykonać natrysk farby
-  matowe plamy na powierzchni powłoki należy zlikwidować przez powtórne naniesienie powłoki 
malarskiej
-  odspojenie się, łuszczenie, spękanie, zmiana barwy powłoki lub sfałdowanie powłoki – należy 
oczyścić powierzchnię z nałożonej farby, ponownie starannie przygotować powierzchnie pod 
malowanie i dokładnie nanieść cienka warstwę powłoki.
6.3.  Kryteria jakości i odbioru  powierzchni przygotowanej do malowania   wewnętrznego.
Kryteria oceny jakości i odbiór podłoża do malowania wewnętrznych powierzchni budynków 
powinny być zgodne z p. 6.1.
6.4.  Kryteria oceny jakości i odbiór końcowy robót malarskich wewnętrznych
1/   Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania w 
następujących terminach:
-    powłoki z farb klejowych i emulsyjnych – nie wcześniej niż po 7 dniach
-  powłoki z farb wapiennych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych i lakierów – nie wcześniej 
niż po 14 dniach
Ponadto powłoki wewnętrzne z farb wodnych i wodorozcieńczalnych powinny być badane po 
zakończeniu robót malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi (oraz emaliami i lakierami na tych 
spoiwach), i po założeniu urządzeń sanitarnych i elektrycznych.
Kryteria oceny jakości i odbiór końcowy powinny być zgodne z. p.6.2.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) pomalowanej 
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B-03.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
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-   Cena wykonania 1 m2 robót malarskich  obejmuje:
roboty przygotowawcze
zakup i dostawę materiałów
wykonanie malowania 
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST
Dodatkowo obowiązywać będą zapisy zawarte w umowie z Inwestorem.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/C  Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.
PN-69/B-10280 Ap.1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 
farbami emulsyjnymi
PN-69/B-10285  Roboty malarskie budowlane farbami,  lakierami i emaliami na spoiwach 
bezwodnych
PN-80/C-04401  Pigmenty. Ogólne metody badań.
PN-71/C-04403  Pigmenty do farb wodnych. Metody badań.
PN-79/C-04411  Pigmenty. Oznaczenie trwałości na światło.
PN-72/C-81503  Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne.
PN-81/C-81508  Oznaczenie czasu wypływu wyrobów lakierowych i farb graficznych kubkami 
wypływowymi (lepkość umowna)
PN-66/C-81510  Wyroby lakierowe. Warunki aklimatyzacji powłok do badań.
PN-79/C-81514  Wyroby lakierowe. Sposoby otrzymywania powłok do badań.
PN-74/C-81515  Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok.
PN-76/C-81516  Wyroby lakierowe. Oznaczenia ścieralności powłok lakierniczych.
PN-79/C-81519  Wyroby lakierowe. Oznaczenia stopnia wyschnięcia i czasu wysychania.
PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok lakierowych na działanie wody oraz 
na oznakowanie nasiąkliwości.
PN-54/C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odporności powłok lakierowych na uderzenia za 
pomocą aparatu Du Ponta.
PN-76/C-81528  Wyroby lakierowe. Oznaczenia elastyczności powłok lakierowych przez zginanie.
PN-79/C-81530  Wyroby lakierowe. Oznaczenia trwałości powłok.
PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Określenie  przyczepności powłok do podłoża oraz 
przyczepności między warstwowej.
PN-70/C-81536  Wyroby lakierowe. Oznaczenia zdolności krycia.
PN-67/C-81542  Wyroby lakierowe. Przybliżone metody obliczania wydajności i zużycia.
PN-70/H-97051  Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 
malowania. Ogólne wytyczne.
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. 
Ogólne wytyczne.
10.2. Inne dokumenty
Świadectwa dopuszczenia produktów do stosowania w budownictwie
Instrukcja producenta .
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454-5 Instalowanie platformowego podnośnika schodowego

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
instalowania platformowego podnośnika schodowego.
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 45313100-5
Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu zainstalowanie platformowego podnośnika schodowego.
Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY

Platformowy podnośnik schodowy jest nieruchomym urządzeniem mechanicznym,
które może być użytkowane w celu, dla którego zostało pierwotnie zaprojektowane.
Warunki pracy:
Temperatury pracy od -10º do +40ºC
Poziom wilgotności 30% - 90%
Max. 1000m ponad poziomem morza
Niniejszy podnośnik zaprojektowany został w celu przenoszenia jednej niepełnosprawnej lub 
starszej osoby: stojącej na platformie lub siedzącej w wózku inwalidzkim na platformie
między dwoma określonymi miejscami.
Jedną z wielkich zalet urządzenia jest górna poręcz do przemieszczania się, która może być 
również stosowana jako poręcz schodów, kiedy nie jest użytkowany podnośnik schodowy. Poręcze 
do przemieszczania się nie muszą być oliwione, ani smarowane, co redukuje możliwość 
zabrudzenia kurzem i zanieczyszczeniami.
Podczas gdy podnośnik jest w ruchu, prędkość przemieszczania się jest ograniczona do
wygodnej i praktycznej wielkości 0,15 m/s poprzez zastosowanie zębatki i wałka zębatego.
Poziom hałasu podczas pracy jest poniżej 63 dB (A). Udźwig i rozmiar platformy są wyraźnie 
określone na tabliczce z wymaganiami technicznymi.
Urządzenie napędzane jest silnikiem elektrycznym za pomocą zębatki i mechanizmu wałka
zębatego mogącego stawiać opór ciężarom pionowym i poziomym, na które jest narażone.
Górna poręcz przenośna wytworzona jest z rury ze stali nierdzewnej, zębatka z litego pręta ze
stali nierdzewnej. Niezbędne dołączone profile i elementy przyłączone są do istniejącej
ściany, wsporników lub konstrukcji stalowej.
Urządzenie wyłączające (hamulec awaryjny) gwarantuje, że w przypadku awarii
mechanicznej lub elektrycznej urządzenie pozostanie nieruchome i nie przesunie się po
poręczach przemieszczających.

3. SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu, zgodnie z instrukcją producenta

4. TRANSPORT

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji  powinny być  zabezpieczone przed 
uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBÓT

Prowadzący roboty instalacyjne pracownicy muszą posiadać  aktualne uprawnienia do montażu i 
konserwacji urządzeń.

MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY STWORZENIA REGIONALNEGO OŚRODKA INFORMACJI



42

6 KONTROLA JAKOŚCI

Kontrola techniczna
sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem
sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń i ich atestów
sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek
sprawdzenie działania automatyki i sterowania.
Z przeprowadzonych prób  należy spisać  protokół  stwierdzający spełnienie wymaganych 
warunków.

6. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest komplet  zainstalowanych urządzeń zgodnie z PB i ST 

7. ODBIÓR ROBÓT

Odbioru robót dokonuje zespół, z udziałem Inwestora po całkowitym zakończeniu prac  i 
dokonaniu prób i skuteczności działania platformowego podnośnika schodowego.
Przyjęcie robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku  przeprowadzonych prób i 
pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z SST, dokumentacją projektową i obowiązującymi 
normami oraz przepisami.
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-6 Instalowanie stelaży do pomieszczenia biblioteki

1.  WSTĘP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
instalowania stelaży do pomieszczenia biblioteki.
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 45313100-5
Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu zainstalowanie stelaży do pomieszczenia biblioteki.
Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

8. MATERIAŁY

Stelaże przeznaczone do przechowywania księgozbioru bibliotecznego
Wymiary konstrukcji:
• stelaże 8-półkowe + 1 półka kryjąca
• wymiary półek 100 x 25 cm,
• rozstaw półek (światło) 31 cm
• konstrukcja z profili metalowych
• półki metalowe
• osłony zabezpieczające przed wypadaniem książek, montowane z tyłu i po bokach półek
• wszystkie elementy malowane proszkowo, kolor biały
• w pomieszczeniu zaplanowano montowane w 5 rzędach stelaże o dł. 350 cm (3x100 cm + 1x50 
cm)
• Stelaże należy zamontować stabilnie, zaleca się montaż do posadzki i sufitu
• Uwaga! maksymalne dopuszczalne obciążenie stropu wynosi 8750 kG (3,5 kN/m2). 
Przewidywane
obciążenie 1 mb półki wynosi 40 kg. W zależności od ciężaru własnego stelaży należy uważać, 
żeby
nie przekroczyć dopuszczalnego obciążenia stropu.

9. SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu, zgodnie z instrukcją producenta

10. TRANSPORT

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji  powinny być  zabezpieczone przed 
uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi.

11. WYKONANIE ROBÓT

Prowadzący roboty instalacyjne pracownicy muszą posiadać  aktualne uprawnienia do montażu i 
konserwacji urządzeń.

6 KONTROLA JAKOŚCI

Kontrola techniczna
sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem
sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń i ich atestów
sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek
sprawdzenie działania automatyki i sterowania.
Z przeprowadzonych prób  należy spisać  protokół  stwierdzający spełnienie wymaganych 
warunków.
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12. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest komplet  zainstalowanych urządzeń zgodnie z PB i ST 

13. ODBIÓR ROBÓT

Odbioru robót dokonuje zespół, z udziałem Inwestora po całkowitym zakończeniu prac  i 
dokonaniu prób obciążeniowych.
Przyjęcie robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku  przeprowadzonych prób i 
pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z SST, dokumentacją projektową i obowiązującymi 
normami oraz przepisami.
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