
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT 

Obiekt: 

                   Modernizacja sanitariatów i korytarza w budynku 
internatu  

Adres : 

NietąŜkowo, ul. Dudycza 4 

Inwestor:    

       Zespół  Szkół  Ponadgimnazjalnych  w 
NietąŜkowie 

im. Jana Kasprowicza 

 

 

 



 

SPIS TREŚCI 

I.     WARUNKI OGÓLNE WYKONANIA ROBOT-W.0 

1.1.         Przedmiot i zakres specyfikacji technicznej ....................................................................  
I. 2.          Informacje o placu budowy ............................................................................................  
I. 3.          Dokumenty odniesienia ..................................................................................................  
I. 4.           Informacje o wykonaniu robót ........................................................................................  
I. 4.1.       Dokumentacja prawna ...................................................................................................  
I. 4.2.       Wykonanie robót .............................................................................................................  
I. 5. Materiały ........................................................................................................................  
I. 6. Sprzęt ....................................................................................................................... …. 
I. 7. Warunki zgodności wykonania robót .............................................................................  
I. 8. Warunki płatności ...................................................................................................... … 
I. 9.         Odpowiedzialność wykonawcy .................................................................................... ….   
 

II. CZĘŚĆ BUDOWLANA 

II. 1.         Podstawa opracowania…………………………………………………………………..……. 
II. 2.         Przedmiot opracowania……………………………………………………………………..…. 
II. 3.         Opis stanu istniejącego…………………………………………………………………….…… 
II. 4.         Przeznaczenie i program uŜytkowy obiektu………………………………………………..…  
II. 5.         Roboty budowlane…………………………………………………………..……………………  
II. 5.1.     Ściany działowe  ............................................................................................................ .. 
II. 5.2.      Posadzki  ....................................................................................................................... .. 
II. 5.3. Stolarka drzwiowa, ......................................................................................................... .. 
II. 5.4. Tynki - szpachlowania  ................................................................................................... .. 
II. 5.5. Malowanie wewnętrzne  ............................................................................................ ...... 
II. 5.6. Okładziny ścian  ............................................................................................................. .. 

III. INSTALACJE SANITARNE 

 
III. 1.        Instalacja wody zimnej i ciepłej ..................................................................................... 
III.  2.        Instalacja kanalizacji sanitarnej ……………..……………………………………………… 
 

IV     INSTALACJE E NERGETYCZNE ............................................................................  

IV. 1.       Zakres robót ........................................................................................................................  
IV. 2.       Zasilanie instalacji  ...............................................................................................................  
IV. 3.       Oświetlenie ..........................................................................................................................  
IV. 4.       Gniazda wtykowe  ................................................................................................................  
 
 V.         NORMY TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 V.1.        Normy związane z robotami wykończeniowymi wewnętrznymi: ................................... .... 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

I.  WARUNKI OGÓLNE WYKONANIA ROBOT - W.O. 

I.1 Przedmiot i zakres specyfikacji technicznej 
Opracowanie dotyczy Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, 

będącej częścią Dokumentacji Przetargowej. 

Warunki Administracyjne kontraktu na wykonanie robót zostaną sformułowane 
przez Inwestora w osobnym opracowaniu. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z całością dokumentacji 
przetargowej. 

W przypadku pomyłki, pominięcia lub interpretacji budzącej wątpliwości, 
Wykonawca ma obowiązek zwrócenia się do Inwestora, który jako jedyny jest 
upowaŜniony do decydowania o wprowadzeniu zmian. 

Wykonawca powinien, jeśli uzna to za konieczne, przedstawić swoje 
zastrzeŜenia do przedstawionych procedur. W przeciwnym wypadku będzie to 
oznaczało, Ŝe Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za przyjęte rozwiązania 
techniczne. 

   Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy zamierzenia polegającego na 
modernizacji sanitariatów i korytarza w budynku internatu w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w NietąŜkowie 

 

 

I.2 Informacje o placu budowy 
Inwestor w terminie określonym w umowie przekaŜe Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz  
niezbędne dokumenty do prowadzenia robót remontowych . 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania porządku i 
bezpieczeństwa na terenie budowy oraz przy wykonywaniu robót poza placem 
budowy przez cały czas realizacji, aŜ do zakończenia i odbioru końcowego robót, a 
w szczególności, Ŝe: 

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z remontem i nienaruszalność ich mienia słuŜącego do pracy 

- zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupowaŜnionych 

- przed przystąpieniem do robót przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia, 
uzgodniony z organem zarządzającym ruchem projektu organizacji ruchu i 
zabezpieczenia robót poza placem budowy, w zaleŜności od potrzeb i 



postępu robót projekt ten powinien być na bieŜąco aktualizowany przez 
Wykonawcę 

- w przypadku konieczności wejścia na tereny osób trzecich, Wykonawca 
zobowiązany jest kaŜdorazowo do uzyskania ich zgody 

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w trakcie realizacji robót 
wszelkie przepisy związane z ochroną środowiska 

- Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wyposaŜy teren budowy w 
zaplecze socjalno-higieniczne dla pracowników, zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzieŜ dla ochrony zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa osób trzecich. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robót poza placem budowy stanowi 
integralną część kontraktu. 

I.3 Dokumenty odniesienia 
Podstawą do wykonania robót stanowi Projekt budowlany, kosztorys 
ofertowy i oględziny pomieszczeń

  

Wykonawca w trakcie realizacji robót zobowiązany jest równieŜ uwzględniać   

przepisy krajowe zawarte w następujących dokumentach: 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106 poz. 1126 
z 2000 roku z późniejszymi zmianami) 

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80 z dnia 10 maja 2003 r.) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 109, poz. 1156) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w 
sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108 z 953 z dnia 17 lipca 2002 r.) 

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. 
(Dz.U.z 2000 r. Nr 100 poz. 1086-t. j . ,  Nr 120, poz. 1268 oraz Dz.U. z 
2001 r. Nr 110, poz. 1189, Nr 115 poz. 1229, Nr 125, poz. 1363) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 
budowlanych, stwarzających zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi. (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z dnia 17 września 2002 r.) 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 
dnia 31 sierpnia 2001 r. zmieniające treść rozporządzenia w sprawie 
wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla 
budownictwa. (Dz.U. Nr 101, poz. 1104). 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. 2000 Nr 



71 poz. 838) 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-
montaŜowych.     Tom I - Budownictwo ogólne 

- Obowiązujące Polskie Normy 

 

 
 
 

I. 4.    Informacje o wykonaniu robót  
 
I. 4.1.      Dokumentacja prawna 

Inwestor zobowiązany jest do poinformowania Wykonawcy o stanie prawnym 
przejmowanego przez Wykonawcę terenu oraz przekazania placu budowy, przy 
spisaniu protokołu zawierającego informacje o stanie zagospodarowania 
przejmowanego terenu, usytuowaniu  istniejących przewodów energetycznych. 

Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji prawnej 
budowy (wszystkie spisane w trakcie realizacji robót protokoły uzgodnień, 
decyzje, umowy). 

Dokumentacja prawna po wykonaniu robót objętych kontraktem powinna 
zawierać zaktualizowane dokumenty odzwierciedlające przebieg wykonania robót 
- księgi obmiaru, protokoły odbioru robót zanikowych, protokoły odbioru 
końcowego i pogwarancyjnego. 

Księgi obmiaru i protokoły powinny być sporządzona w oparciu o aktualne 
przepisy, określające m.in. ogólne zasady obmiaru robót, zasady określające ilości 
robót i materiałów oraz czas przeprowadzania obmiaru. 

 

 I. 4.2.      Wykonanie robót 

Prace przygotowawcze Wykonawca moŜe prowadzić tylko na terenie 
objętym remontem. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedłoŜenia Inwestorowi do zaakceptowania 
projektu organizacji robót. 

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji robót zgodnie z Dokumentacją 
Remontową, z materiałów i wyrobów budowlanych, które muszą być zgodne z 
Polskimi Normami i posiadać Aprobatę Instytutu Techniki Budowlanej lub inny 
dokument dopuszczający do stosowania. 

Dla materiałów lub elementów budowlanych mogących wydzielać związki 
chemiczne szkodliwe dla zdrowia, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania, 
przed ich wbudowaniem, oceny higieniczno-sanitarnej. Wbudowanie takich 
materiałów lub wyrobów bez takiej oceny jest zabronione. 
      Osoby pełniące nadzór techniczny oraz przedstawiciel nadzoru autorskiego 
mają obowiązek powiadomić bezzwłocznie właściwy organ, jeŜeli w czasie 
odbioru lub kontroli robót budowlanych stwierdzono niezgodność z  przepisami 
techniczno-budowlanymi, albo wykonanie robót w sposób mogący spowodować 
zagroŜenie bezpieczeństwa ludzi i mienia. 



I. 5.    Materiały 
Materiały wykorzystane w realizacji muszą odpowiadać wymaganiom podanym w  

niniejszej specyfikacji, muszą być zgodne z Polskimi Normami i posiadać Aprobatę 
Instytutu Techniki Budowlanej lub inny dokument dopuszczający do stosowania. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i    
jakościowych wbudowanych materiałów. 

 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub niniejszą specyfikacją i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich 
wbudowania, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem lub 
uszkodzeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót. 

 

I. 6.    Sprzęt 
Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 

będzie miał niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Przedmiarze 
Robót. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót musi być 
utrzymany w stanie gotowości do pracy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy i właściwego wykonania robót, nie mogą być dopuszczone do 
uŜytkowania w trakcie realizacji robót. 

Za całość skutków pracy sprzętu znajdującego się na budowie w związku z 
realizacją niniejszej inwestycji całkowitą odpowiedzialność cywilną i karną ponosi 
Wykonawca. 

 

I. 7.    Warunki zgodności wykonania robót 
Po zakończeniu kaŜdego rodzaju robót ogólnobudowlanych Wykonawca jest   
zobowiązany dokonać odbiorów w celu sprawdzenia i określenia jakości 
wykonanych robót oraz stwierdzenia moŜliwości bezpiecznego i prawidłowego 
wykonania innego rodzaju robót. 

Odbioru naleŜy dokonać w ciągu trzech dni od daty dokonania przez Wykonawcę 



zgłoszenia. 

Przed dokonaniem końcowego odbioru Wykonawca zobowiązany jest 
przeprowadzić lub spowodować przeprowadzenie przewidzianych w Specyfikacji, 
przepisach lub określonych w umowie prób i uzyskać właściwe zaświadczenie o 
dopuszczeniu do eksploatacji. 

     Przed przystąpieniem do końcowego odbioru Wykonawca zobowiązany jest 
do przygotowania dokumentów pozwalających na naleŜytą ocenę wykonanych 
robót , a w szczególności: 
− umowę wraz z jej późniejszymi uzupełnieniami i uzgodnieniami, 
− księgę obmiarów, 
− opinie rzeczoznawców, jeŜeli takie były wykonywane, 
− protokoły z odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,  
− protokoły z odbiorów częściowych robót,  
− protokoły z przeprowadzonych badań i prób, 
-     atesty jakościowe i deklaracje zgodności z Polskimi Normami    
wbudowanych materiałów                                  

Wykonawca zobowiązany jest równieŜ do umoŜliwienia komisji odbioru 
zapoznania się z powyŜszymi dokumentami oraz z przedmiotem odbioru. 

Komisja dokonująca odbioru końcowego powinna stwierdzić: 

− zgodność wykonania robót z Dokumentacją Kosztorysową, warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, 
aktualnymi normami i przepisami oraz umową, 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich zapisanych w 
protokole z odbioru końcowego robót poprawkowych i uzupełniających. 

 

I. 8.    Warunki płatności 
Płatność naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości    

wbudowanego materiału na podstawie wyników pomiarów i badań 
laboratoryjnych, z ewentualnymi potrąceniami za niewłaściwe wykonanie robót 
lub wbudowany materiał. 

Szczegółowe zasady płatności określone zostaną w umowie  
kontraktowej 
 

      I. 9. Odpowiedzialność wykonawcy 
Wykonawca jest odpowiedzialny za: 

− prowadzenie robót zgodnie z Dokumentacją kosztorysową, projektem 
organizacji robót oraz umową, 

-    jakość zastosowanych materiałów budowlanych, ich zgodność z niniejszą                                  

     Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 

Do obowiązku wykonawcy naleŜy sprawdzenie, czy kaŜdy przyjmowany na 
budowie materiał, element lub konstrukcja, posiada zaświadczenie o 
jakości wydane na podstawie norm państwowych (PN, BN) albo 
świadectwo dopuszczenia tego materiału, elementu czy konstrukcji do 



stosowania w budownictwie na polskim rynku. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za sprawdzenie kwalifikacji zatrudnionego 
personelu, stwierdzonych przez odpowiednie komisje i poparte 
zaświadczeniami upowaŜniającymi do wykonywania czynności na danym 
stanowisku pracy. 

 

 

 

II.     CZĘŚĆ BUDOWLANA 

II. 1.   Podstawa opracowania 
Podstawę opracowania stanowią: 
- zlecenie Inwestora 
- ustalenia z Inwestorem dotyczące rozwiązań funkcjonalnych i materiałowych 
- projekt budowlany 
- obowiązujące normy i przepisy prawa budowlanego 

II. 2.   Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest modernizacja  sanitariatów i korytarza w 
budynku internatu.

II. 3.  Opis stanu istniejącego 
 Pomieszczenia sanitarne stanowiące przedmiot opracowania zlokalizowane są   
w  budynku internatu w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych w NietąŜkowie.  W 
pomieszczeniach  okładziny na ścianach i  posadzkach  z płytek w złym stanie, 
natomiast ściany wymagają szpachlowania i pomalowania. Stolarka drzwiowa  –  
wymaga wymiany. Osprzęt sanitarny i częściowo rurociągi  naleŜy wymienić.  

II. 4.   Przeznaczenie pomieszczeń 
Ogólno dostępne łazienki i WC. 

 

II. 5.   Roboty budowlane 

II. 5.1.   Ścianki działowe  
    - ścianki naleŜy rozebrać i wykonać nowe w/g. projektu z cegły ceramicznej 

      gr 12 cm kotwiąc co druga  warstwę  prętami � 12 ��. 

    - ścianki ustępowe systemowe łącznie  z drzwiami zamontować  zgodnie  

      z zaleceniami producenta. 



  II. 5.2.   Posadzki                                                                          

        - rozebrać istniejące okładziny posadzkowe  w pomieszczeniach sanitarnych do   

 poziomu podkładu betonowego       

       -   na istniejącym podbetonie ułoŜyć: 

 izolację z papy asfaltowej 

styropian twardy gr . 5cm. 

1x folia polistyrenowa 

warstwa wyrównawcza gr .5 cm. z zaprawy cementowej + siatka stalowa  

           płytki posadzkowe . 

     -    posadzkę na korytarzu wykonać z wykładziny PCV  

         

       

 

II. 5.3.     Stolarka drzwiowa  

     - zdemontować stare ościeŜnice i skrzydła drzwiowe  

     - zamontować nowe drzwi  wewnętrzne „90”  oraz  „80” łazienkowe  
      - ościeŜnice  drewniane systemowe w drzwiach wejściowych do pomieszczeń 
        sanitarnych  
      - w pomieszczeniach  ościeŜnice metalowe 
      - drzwi w wiatrołapie PCV 
                                                     
        . 

 

    II. 5.4.    Tynki - gładzie 

  -  sufity i ściany –  uzupełnić w miejscach rozbiórek. Na całości połoŜyć   

  gładź gipsową dwuwarstwową. 

-  obudowy stelaŜy wykonać z płyt gipsowo-kartonowych  

   wodoodpornych na ruszcie z profili stalowych. 

                         

.  

     II. 5.5.    Malowanie wewnętrzne  
       - malowanie  korytarza  do wys.1,5 m natryskową farbą templową  z  

         lakierowaniem   

       - malowanie  pomieszczeń sanitarnych i korytarza farbami emulsyjnymi  

         przeciwpleśniowymi; sufity w kolorze białym, ściany powyŜej płytek i natrysku  

    tapetowego  w kolorach pastelowych . 

 



    

      

 II. 5.6.    Okładziny ścian  
   - skucie starych okładzin ściennych 

   - gruntowanie ścian preparatami gruntującymi 

         - przygotowanie podłoŜa pod licowanie płytkami 

         - płytki ścienne ceramiczne ( klasa ścieralności III ) ułoŜyć na wys.2,05 m. 
kolorystykę uzgodnić z Inwestorem           

 

III. 1. Instalacja wody zimnej i ciepłej  
 

 
- zdemontować urządzenia sanitarne  
- przewody poziome i piony wykonać z rur PP.  Przewodów wody nie naleŜy 
prowadzić nad przewodami elektrycznymi. Przy przejściach rur przez ściany i 
stropy wykonać tuleje ochronne. Zaleca się wykonanie instalacji w sposób 
maksymalnie ograniczający nadmiarowe połączenia rur.  

Podłączenie baterii i urządzeń proponuje się wykonać przy uŜyciu węŜyków   
elastycznych. Na kaŜdym podejściu zainstalować zawory odcinające. Przewody 
poziome i piony wykonać z rur PP. 

 Źródłem ciepłej wody są istniejące bojlery elektryczne.  

Woda zimna  doprowadzona będzie do następujących urządzeń: 

 - baterie umywalkowe, 

 - pisuar, 

  - Wc, 

 - baterie natryskowe. 

     Woda ciepła  doprowadzona będzie do następujących urządzeń: 
- baterie umywalkowe. 
- baterie natryskowe 
 

 

III. 2. Instalacja kanalizacji sanitarnej  
 
 

Ścieki bytowo gospodarcze będą odprowadzane do sieci kanalizacji 
ogólnospławnej 

Instalacja zostanie wykonana z rur kielichowych PVC , uszczelnianych przy 
pomocy uszczelki gumowej. Podejścia do przyborów prowadzone będą ze 
spadkiem 3%, a przewody zbiorcze ze spadkiem 1,5%. 

      Zamontowane zostaną urządzenia sanitarne: 



- umywalki, 

       -pisuar, 

       -Wc 

 

      IV.    Instalcja  elektryczna 
   IV. 1. Zakres robót 

  Inwestycja zakresem swym przewiduje wykonanie: 
• instalacje oświetlenia wewnętrznego 
• instalacje gniazd wtykowych - ogólnego przeznaczenia, 

IV. 2. Zasilanie instalacji  

Po wybudowaniu ścian i posadzek (przed otynkowaniem) przystąpić do 
wykonywania instalacji elektrycznej: 

− przed wylaniem posadzek wykonać połączenia wyrównawcze lokalne (w  
łazienkach), 

− wykonać odpowiednie pomiary i protokóły i dokonać odbioru robót. 

Na ścianach instalację wykonać jako podtynkową. 

IV. 3. Oświetlenie  

W budynku oświetlenie dobrano zgodnie z PN-84/E-02033 

IV. 4. Gniazda wtykowe  

Instalację gniazd wtykowych projektuje się obwodami otwartymi przewodem 
YDYp 3x2.5mm2 w tynku 

 Obwody gniazd  podłączyć pod wspólny  wyłącznik róŜnicowoprądowy . 
Gniazda w łazience zamontować na wys. 1.2m a gniazdo obok umywalki    na 
wys. 1.6m. Gniazda w łazience zamontować typu bryzgoszczelnego . 

Wykonać zasilanie urządzeń wentylacyjnych – wentylatorów ściennych. 
 

 

   

     V.    Normy techniczne wykonania i odbioru robót   

V.1. Normy związane z robotami wykończeniowymi 
wewnętrznymi: 
 
PN-70/B-10100              Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania  
                                        Przy odbiorze.       
PN-63/B-10020              Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy  
      odbiorze.    
PN-B-12050:1997          Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 
PN-90/B-14501              Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-10109:1998           Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki  
                                         tynkarskie.          



PN-88/B-10085               Stolarka budowlana. Wymagania i badania. 
 
PN-75/B-10121               Okładziny z płytek ściennych ceramicznych  
                                        Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-69/B-10280              Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodo-      

              rozcięczalnymi farbami emulsyjnymi 
PN-69/B-10285               Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i         
                                        emaliami   na spoiwach bezwonnych. 
 PN-B-10106:1997          Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do 
                            wyprawy 

      PN-84/E-02033.             Elektryczne oświetlenie pomieszczeń. 
 PN-IEC-598-1+A1          Oprawy oświetleniowe. Informacje ogólne i         
       wymagania.  

 

 

  
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


