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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Kod CPV 45331100-7   INSTALOWANIE INSTALACJI C.O. 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
1.1.  Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
demontażu i montażu grzejników c.o. w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych  dla zadania: 
„Przebudowa wraz z adaptacją pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych budynku Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Brzegu”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
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 SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 
demontażu i ponownego montażu grzejników c.o. zlokalizowanych w pomieszczeniach biblioteki w 
których przeprowadzony zostanie remont okładzin ścian. 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
- demontaż i ponowny montaż urządzeń grzejnych ,  
- próba szczelności instalacji oraz regulacja działania instalacji na gorąco. 
 
1.4. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy 
Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom 
II Instalacje sanitarne i przemysłowe” Arkady, Warszawa 1988. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych 
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemo-
żności ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obni-
żenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksplo-
atacyjnej. 
Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi 
przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
 
2. MATERIAŁY 
Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 
wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany 
według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
 
2.1. Grzejniki wraz z armaturą 
Jako elementy grzejne instalacji należy zastosować grzejniki stalowe płytowe wraz z armaturą z 
odzysku 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieskorzy-
stnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykony-
waniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
4.1  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej – część ogólna. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Roboty demontażowe 
Demontaż istniejącej instalacji c.o. wykonywany będzie z odzyskiem grzejników, bez demontażu  ele-
mentów rurowych.  Po wykonaniu demontażu grzejników należy zabezpieczyć istniejący rurarz przed 
szkodliwym działaniem zapraw tynkarskich poprzez owinięcie go folią. 
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5.2. Montaż grzejników 
Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub 
wnęki. Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosić co najmniej 110 mm. 
Kolejność wykonywania robót: 
- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, 
- wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 
- zawieszenie grzejnika, 
- podłączenie grzejnika z rurami przyłącznymi wraz z armaturą. 
Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu złączek 
w grzejniku nie następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne są działania mogące powodować 
deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej. 
 
5.3. Montaż armatury i osprzętu 
Przed wykonaniem montażu grzejników należy  sprawdzić działania istniejących zaworów grzejni-
kowych i powrotnych . 
 
5.3. Badania i uruchomienie instalacji 
Instalacja przed ponownym uruchomieniem musi być poddana próbie szczelności. Przed przystąpie-
niem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej część) kilkakrotnie skutecznie 
przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy instalację napełnić wodą uzdatnioną o 
jakości zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące 
jakości wody”, lub z dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL. Instalację należy 
dokładnie odpowietrzyć.  Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy 
temperaturze zewnętrznej powyżej 0°C. 
Każdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu próbnym 5,0 barów. 
Ciśnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczać 3,0 barów.  
Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”, tzn. ciśnienie robocze nie mniejsze niż 4,5 bara. Ciśnienie podczas próby szczelności 
należy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do przekroczenia jego maksymalnej wartości 4,0 barów. 
Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany 
ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie instalacji. 
Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie stwierdzono prze-
cieków ani roszenia. Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 
Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy najwyższych 
– w miarę możliwości – parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczających parametrów 
obliczeniowych. Próba działania instalacji  na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną 
pracą instalacji. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być prze-
prowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami techni-
cznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości produ-
centa. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy 
robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót 
uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej - część ogólna pkt 8. 
7.2.  Zasady obmiarowania 
Ilość grzejników , suszarek , podejść dopływowych  – [szt.] 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, należy dokonać zgodnie 
z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. Tom II Instalacje sani-
tarne i przemysłowe” oraz normą PN-64/B-10400.  Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w 
stosunku do robót tynkarskich w miejscach usytuowania grzejników. 
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przyda-
tność robót i elementów do prawidłowego montażu. 
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Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbio-
ru technicznego instalacji centralnego ogrzewania. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
-Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania 
robót, 
-Dziennik budowy, 
-dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców  
  materiałów ), 
-protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
-protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
-zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy  
 dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
-protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek,  
-aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
-protokoły badań szczelności instalacji. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 
PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i ba-
dania techniczne przy odbiorze”. 
PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania”. 
PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania”. 
PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania”. 
PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”. 
PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)”. 
PN– 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody”. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
45430000-0  POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN /LUSTRA/ 
 
1.0. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
1.1.Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i od-
bioru robót okładzinowych z luster dla zadania :   „Przebudowa wraz z adaptacją pomieszczeń dla osób 
niepełnosprawnych budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzegu”. 
 
1.2.Zakres stosowania specyfikacji 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3.Zakres robót objętych specyfikacji 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 
montażu luster do ściany na klej. 
 
1.4  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 
podanymi w części ogólnej  pkt 1.4.  
 
1.5  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej - część ogólna pkt 1.5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek 
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji inspektora Nadzoru inwestorskiego. 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

 
2.0  MATERIAŁY 
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w specyfikacji 
technicznej - część ogólna pkt 2. 
 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót okładzinowych powinny mieć: 
-       Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
-       Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
-       Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
-       Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich, 
-       na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
Producenta. 
Wykonawca  obowiązany  jest  posiadać  na  budowie  pełną  dokumentację  dotyczącą  składowanych  
na  budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych. 
 
2.2.Klej do mocowania luster 
 
Wysoce specjalistyczny klej montażowy do mocowania luster dekoracyjnych do podłoży mineralnych. 
 
Właściwości i parametry techniczne : 
-   po całkowitym utwardzeniu tworzy silne wiązanie, odporne na wilgoć i zmiany temperatury w zakre- 
    sie od -15°C do +60°C 
-   neutralny chemicznie – nieagresywny w kontakcie z warstwą lustrzaną  
-   „przyciąga” lustro do podłoża 
-   do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych, poziomych i pionowych (nie ścieka), w kombinacji z  
     podłożami gładkimi i porowatymi, chłonnymi i niechłonnymi 
-    utwardza się poprzez odparowanie rozpuszczalnika , 
-  konsystencja  -  półgęska , 
-  czas ostatecznego związania  -  do 72 godzin , 
-   zużycie  300-500 g/m2 , 
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2.3.Lustra 
2.3.1  Lustra kryształowe mocowane na klej 
Lustra o wymiarach : 55x110cm  , 60x175cm.  grubości 5mm. 
Obwodowo wykonana faza o szerokości 30 mm. 
 
3.0  SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej specyfikacji technicznej - pkt 3. 
3.2. Sprzęt do niezbędnego wykonania robót 
Rodzaje sprzętu używanego do montażu luster przyklejanych do ściany zgodny z projektem organizacji 
robót w uzgodnieniu z inspektorem Nadzoru inwestorskiego .  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót 
i przepisów BHP zostaną przez Nadzór zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
4.0. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części ogólnej specyfikacji technicznej - pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót budowlanych i 
remontowych można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Zarządza-
jącego realizacją umowy.  
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BHP i prze-
pisami o ruchu drogowym.   
 
5.0.   WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w w części ogólnej specyfikacji technicznej - pkt 5. 
 
5.2.   Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin powinny być zakończone  wszystkie roboty 
wykończeniowe i instalacyjne, 
Przystąpienie do montażu – przyklejenia luster powinno nastąpić po okresie wiązania tynków 
wewnętrznych. 
 
5.3.  Montaż  
5.3.1.Podłoża pod okładzinę 
Podłożem pod lustra mocowane na klej mogą być  ściany murowane otynkowane i zatarte na ostro. 
Przed przystąpieniem do montażu luster należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża. 
Podłoża powinny być czyste, odpylone, odtłuszczone , pozbawione starych powłok, bez raków, pęknięć 
i ubytków. 
W przypadku podłóż nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z 
instrukcją Producenta kleju). 
Dopuszczalne odchyłki : 
-  odchylenie  powierzchni  tynku  od  płaszczyzny  oraz  odchylenie  krawędzi  od  linii  prostej,  
mierzone  łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej 
niż 3 na długości łaty, 
-  odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości 
kondygnacji, 
-       odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m. 
Nie dopuszcza się wykonywania luster na kompozycjach klejących na podłożach pokrytych starymi 
powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej 
marki niższej niż M4. 
 
 
5.3.2.Montaż luster – przyklejenie luster 
 
Przed wykonaniem montażu luster należy wykonać próbne klejenie na niewielkim kawałku lustra w celu 
sprawdzenia przyczepności oraz reakcji lustra na wybrany klej. 
Usytuowanie luster w sali lustrzanej jak w stanie istniejącym.  Dopuszcza się „rozsunięcie” luster 
kryształowych , fazowanych , „podwójnych”. 
Krawędzie luster przed montażem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.  
Przed  przystąpieniem  do  zasadniczych  robót  okładzinowych  należy  przygotować  wszystkie  
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt. 
Wybór kleju montażowego winien być dostosowany do montażu luster o dużych powierzchniach. 
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Klej nakłada się na podłoże zgodnie z instrukcją producenta kleju.   
Klej nakładać zawsze dwustronnie, koniecznie pionowymi, równoległymi paskami (tak by zapewnić 
optymalne warunki schnięcia kleju i wentylację), z zachowaniem odstępów 10-20 cm (w zależności od 
wielkości i ciężaru lustra), a następnie rozprowadzić miejscowo plastikową szpachelką ząbkowaną (3-6 
mm). Tak cienko rozprowadzony klej zostawić na ok. 10-15 minut w celu wstępnego odparowania  
rozpuszczalnika. Następnie przykleić lustro do podłoża i lekko docisnąć, by klej się dobrze rozpro-
wadził. Nigdy nie odrywać w celu ponownego przyłożenia. Zabezpieczyć przed przemieszczeniem.  
Lustra podeprzeć przez ok. 48-72 godziny (w zależności od temperatury otoczenia i porowatości 
podłoża) lub zabezpieczyć. 
 
6.0   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano  w części ogólnej specyfikacji technicznej - pkt  6.  
 
6.2.Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem okładzin badaniom powinny podlegać ma-
teriały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 
Wszystkie materiały  - lustra, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania odpo-
wiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji 
projektowej. 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 
stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót 
okładzinowych.  
Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 
-  sprawdzenie  próbnego klejenia luster pod kątem sprawdzenia przyczepności oraz reakcji lustra na  
   wybrany klej  ,   
-  sprawdzenie  wizualne  wyglądu  powierzchni  podkładu  pod  względem  wymaganej  szorstkości,  
występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 
-   sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i 
kierunkach 2-metrową łatę, 
-  sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w niniejszej SST, wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
6.3.Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania okładziny z luster  z 
dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania 
wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac.  
Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i 
grubości kleju oraz innych robót „zanikających”. 
 
6.4.Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań doty-
czących wykonanych okładzin a w szczególności: 
-   zgodności  z dokumentacją projektową i  wprowadzonymi  zmianami , które naniesiono w  doku-
mentacji powykonawczej, 
-   jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
-   prawidłowości przygotowania podłoży, 
-  jakości (wyglądu) powierzchni i krawędzi luster, 
-  prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpie-
niem robót i w trakcie ich wykonywania. 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący okładzin ścian powinien obejmować: 
-  sprawdzenie prawidłowości ułożenia luster, 
-  sprawdzenie  odchylenia  powierzchni  od  płaszczyzny  za  pomocą  łaty  kontrolnej  długości  2  m  
przykładanej  w różnych  kierunkach,  w  dowolnym  miejscu;  prześwit  pomiędzy  łatą  a  badaną  
powierzchnia  należy  mierzyć  z dokładności do 1 mm, 
-   sprawdzenie związania luster z podkładem przez lekkie ich opukiwanie; charakterystyczny głuchy 
dźwięk jest  dowodem nie związania z podkładem, 
-  grubość  warstwy  kompozycji  klejącej  pod  lustrem  (pomiar  dokonany  w  trakcie  realizacji  robót  
lub  grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej) 
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Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w niniejszym opracowaniu i opisane 
w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (zamawiającego) i 
Wykonawcy. 
 
6.5.Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące okładzin 
6.5.1.Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 
-  cała powierzchnia pod okładzinami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepno-
ści) tj. przy lekkim opukiwaniu lustra nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
-  grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją Producenta kleju w 
zależności od grubości i powierzchni luster, 
-   dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać 2 
mm na długości 2 m, 
-  odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m, 
 
7.O  OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej - część ogólna pkt 8. 
7.2.  Zasady obmiarowania 
Powierzchnie luster oblicza się w [m2]  na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując wymiary w 
świetle krawędzi luster.  W przypadku rozbieżność pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym 
powierzchnie oblicza się według stanu faktycznego. 
 
8.0  ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej - część ogólna pkt 8. 
8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem okładzin z luster elementem ulegającym zakryciu są po-
dłoża. Odbiór musi być dokonany przed rozpoczęciem robót okładzinowych.  
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w niniejszym opracowaniu. Wyniki badań 
należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż i określonymi odpowiednio w niniejszej specy-
fikacji dla okładziny z luster. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawi-
dłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót okładzinowych z  luster. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża i ponowne zgłoszenie do odbioru.  
W sytuacji, gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże 
musi być skute i wykonane ponownie. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz ma-
teriałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli Inwestora 
(Inspektor nadzoru) i Wykonawcy (Kierownik budowy). 
 
8.3.Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze osta-
tecznym robót.  
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i 
ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności Kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa 
taką formę przewiduje. 
 
8.4.Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych 
dokumentów,  wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
-  projekt budowlany, 
-  projekty wykonawcze  
-  dokumentację powykonawczą, 
-  szczegółowe specyfikacje techniczne, 
-  dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 
-  aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów, 
-   protokóły odbioru podłoże, 
-   protokóły odbiorów częściowych, 



                                                                                                                                                                                         str. 163 

-   instrukcje Producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
-    wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie wytycznymi podanymi w niniejszej SST porównać je z wymaganiami i wielkościami 
tolerancji podanymi w niniejszej SST oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne i 
dostarczone przez Wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna być przyjęta. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
-   jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru, 
-   jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości wykładziny lub 
okładziny zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru  końcowego  z  jednoczesnym  
obniżeniem  wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych,. 
-   w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania Wykonawca zobowiązany jest do usu-
nięcia wadliwie wykonanych okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wyko-
nawcy.  
Protokół powinien zawierać: 
-  ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
-  ocenę wyników badań, 
-   wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 
-   stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy Zamawiają-
cym a  Wykonawcą. 
 
8.5.Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w 
umowie. 
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu okładzin po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz 
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem 
zgłoszonych wad. 
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej okładzin z uwzględnieniem za-
sad opisanych w pkt. „Odbiór ostateczny robót”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny 
do  dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego Zamawiający powinien zgłosić Wykonawcy wszystkie zauważo-
ne wady w wykonanych okładzinach. 
 
9.0  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej - część ogólna 
pkt 9. 
 
9.2.Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końco-
wym odbiorze lub etapami określonymi przez Wykonawcę w harmonogramie finansowym zaakcepto-
wanym przez Inwestora, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 
robót obliczona na podstawie: 
-  ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej lub oferowanej cenie jednostkowej. 
Kwoty ryczałtowe ( ceny jednostkowe ) obejmujące wykonanie i odbiór okładziny z luster zawierają: 
-  robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
-  wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z techno- 
   logii robót z kosztami zakupu,  
-  wartość pracy sprzętu z narzutami, 
-  koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 
-  podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT), 
-  uwzględniają  również  przygotowanie  stanowiska  roboczego  oraz  wykonanie  wszystkich  niezbę- 
dnych robót pomocniczych i towarzyszących takich  jak  np.  osadzenie   elementów wykończeniowych  
i  dylatacyjnych, rusztowania,  pomosty,  bariery  zabezpieczające,  oświetlenie  tymczasowe,  pielę-
gnacja  wykonanych  wykładzin  i  okładzin,  wykonanie  zaplecza  socjalno-biurowego  dla  pracowni-
ków,  zużycie  energii  elektrycznej  i  wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych, 
-   oraz  wszystkie  inne  roboty  nie  wymienione,  które  są  niezbędne  do  kompletnego  wykonania  
robót  objętych niniejszą SST przewidzianych w Dokumentacji projektowej. 



                                                                                                                                                                                         str. 164 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 
 
10.0  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1.Normy 
-      PN-EN 1036-1:2008 Szkło w budownictwie. Lustra ze szkła float powlekanego srebrem do użytku 
wewnętrznego. Część 1: Definicje, wymagania i metody badań. 

-  PN-EN 1036-2:2008 Szkło w budownictwie. Lustra ze szkła float powlekanego srebrem do użytku 
wewnętrznego. Część 2: Ocena zgodności; norma wyrobu. 

 
10.2.Inne dokumenty i instrukcje 
-  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie Arkady -1990r. 
-  instrukcje producentów. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


