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0. SPECYFIKACJA TECHNICZNA S 00 00 - WYMAGANIA OGÓLNE
0.1.Wstęp.
0.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej S 00 00
Specyfikacje Techniczne ST-00 zawierają informacje oraz wymagania ogólne dotyczące
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach Inwestycji pod nazwą:
Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej ze zmianą sposobu użytkowania
na Dzienny Dom Pomocy
0.1.2 Przedmiot i cel inwestycji
Przedmiotem inwestycji wykonanie remontu instalacji co., posadowienia zbiornika

gazu, instalacji gazowej i przyłącza.
0.1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje techniczne należy odczytywać i rozumieć w zalecaniu i wykonywaniu robót
opisanych w pkt.1.1.2 jako część Dokumentów Przetargowych.
0.1.4 Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną
1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi
rozdziałami Specyfikacji technicznej:
S 00 10 – INSTALACJA CO.
S 00 20 – ZBIORNIK GAZU, PRZYŁĄCZE I INSTALACJA GAZOWA
S 00 30 – BETONOWANIE PŁYTY ŻELEBETOWEJ
S 00 40 – INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ
S 00 50 – INSTALACJA KANALIZACYJNA

2. W różnych miejscach Specyfikacji Technicznej podane są odnośniki do stosowania
norm i standardów. Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralna
część Specyfikacji Technicznej i czytane w połączeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w
których są wymienione. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich
zawartością i wymaganiami.
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm i standardów według stanu na 30 dni
przed datą zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej.
Roboty należy wykonać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi Specyfikacjami
Technicznymi.
0.1.5 Określenia podstawowe
Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć
w każdym przypadku następująco:
Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,
służące do prowadzenia wszelkich badań i prób związanych z realizacja kontraktu oraz
oceną jakości materiałów i robót.
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Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania robót zgodnie z
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru,
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji
Projektowej,
Wyceniony Przedmiar robót – przedmiar robót wyceniony przez Wykonawcę i
stanowiący część jego Oferty.
0.1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.
0.1.6.1 Przekazanie Budowy
W terminie określonym w Umowie Warunków Kontraktu Zamawiający przekaże
Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, jakie są niezbędne dla Robót, dziennik Budowy oraz Dokumentację
Projektową (Projekt Budowlany) i Specyfikacje Techniczne.
0.1.6.2 Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa zawiera wszystkie rysunki oraz inne dokumenty niezbędne do
realizacji zadania.
0.1.6.3 Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu
Wykonawca otrzyma od Inspektora Nadzoru po przyznaniu Kontraktu 1 egzemplarz
dokumentacji projektowej (projekt budowlany) na roboty objęte Kontraktem. W okresie
przygotowywania ofert pełna dokumentacja projektowa znajduje się do wglądu w
Nadleśnictwo Browsk
Gruszki 10 , 17-220 Narewka
0.1.6.4 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę
1. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację
geodezyjno wykonawczą, dla zrealizowanych Robót – zgodnie z obowiązującymi
przepisami umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów
i budynków, ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstałej w oparciu o
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Koszt tej dokumentacji należy uwzględnić w
cenach jednostkowych robót.
0.1.6.5 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami
Technicznymi
1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru są istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania
zawarte w jednym z tych dokumentów są dla Wykonawcy tak samo obowiązujące, jak
gdyby były zawarte we wszystkich dokumentach.
W przypadku zaistnienia rozbieżności wymiary określone liczbami są ważniejsze od
wymiarów określonych według skali rysunków. Poszczególne dokumenty powinny być
traktowane w następującej kolejności pod względem ważności:
 Specyfikacje Techniczne,
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 Dokumentacja Projektowa
Wykonawca nie może czerpać korzyści z tytułu błędów lub przeoczeń znajdujących się
w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach Technicznych i w przypadku ich
odkrycia winien natychmiast o tym powiadomić Inspektora Nadzoru, który zadecyduje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.
2. Wszystkie materiały oraz wykonanie robót powinny być zgodne z planem
sytuacyjnym, profilami podłużnymi, przekrojami poprzecznymi, rzutami kondygnacji
projektami obiektów inżynierskich i wymaganiami materiałowymi określonymi w
Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacjami Technicznymi.
3. Cechy materiałów i elementów robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską
zgodność z określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi określonego
przedziału tolerancji.
Przedział tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia przypadkowych, nieznacznych
odchyleń od wartości docelowych, jakie są praktycznie nieuniknione.
4. W przypadku, gdy Roboty i Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją
Projektową lub Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ na niezadowalającą
jakość Robót, to takie Materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te
rozebrane na koszt Wykonawcy.
0.1.6.6 Zabezpieczenie Placu Budowy
1. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy
przez cały okres realizacji kontraktu, od daty rozpoczęcia aż do czasu wykonania i
przejęcia robót.
2. Na czas wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz utrzyma
urządzenia służące wykonaniu tymczasowych zabezpieczeń takich jak: ogrodzenia,
poręcze, światła, urządzenia sygnalizacyjne, znaki ostrzegawcze oraz inne rodzaje
wykonania zabezpieczenia Robót,
3. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy należy uwzględnić w cenach jednostkowych
Robót.
0.1.6.7 Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca dostarczy i zamontuje w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami
Prawa Budowlanego. Każda z tych tablic będzie podawała podstawowe informacje o
budowie. Treść informacji powinna być zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Koszt
zamontowania i utrzymania tablic informacyjnych jest uwzględniony w cenach
jednostkowych Robót.
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres realizacji
Robót w dobrym stanie.
0.1.6.8 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
1. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
2. W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków:
a) Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie przepisów i
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego
sposobu działania,
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b) Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wgląd na:
- lokalizację magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami lub substancjami
toksycznymi,
 zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami,
 możliwością powstania pożaru.
3. Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm,
określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą
Wykonawcę.
0.1.6.9 Ochrona przeciwpożarowa
1. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
2. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.
3. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji albo przez personel Wykonawcy
0.1.6.10 Materiały szkodliwe dla otoczenia
1. Materiały, które są szkodliwe w sposób trwały dla otoczenia, nie będą dopuszczone
do użycia.
2. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o
stężeniu większym niż dopuszczalne.
3. Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót będą posiadały świadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednocześnie określające brak
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
4. 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 wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego
odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych
materiałów od właściwych organów administracji państwowej.
0.1.6.11 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
1. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich przepisów
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w tym Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych” (Dz. U. Nr 47, poz. 401). W szczególności
Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swych pracowników
oraz zapewnić właściwe warunki pracy i warunki sanitarne.
2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne do
personelu pracującego na Placu Budowy.
4. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyżej są uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Robót.
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0.1.6.12 Ochrona własności prywatnej i publicznej
1. 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 dostarczanych mu przez
zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.
2. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy
3. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
4. Personel odpowiedzialny za wykonanie robót w pobliżu istniejących urządzeń
podziemnych będzie pamiętał o wymogu powiadomienia operatorów istniejących
urządzeń podziemnych o zamiarze prowadzenia robót w ich pobliżu, jak również o
opłaconym nadzorze przedstawicieli operatorów tych urządzeń.
5. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urządzeń podziemnych lub naziemnych nie
wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez
Zamawiającego/Inspektora Nadzoru i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy
zostaną usunięte na koszt Zamawiającego.
W pozostałych przypadkach koszt naprawy uszkodzeń obciąża Wykonawcę.
6. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość
archeologiczną, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz władze
konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.
0.1.6.13 Zabezpieczenie robót
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robót wszystkich materiałów i
urządzeń wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania budowy do daty wydania
protokołu odbioru końcowego i przekazania budowy Zamawiającemu.
2. Każdy odcinek robót powinien być utrzymany w zadawalający pod względem
technicznym sposób przez cały okres trwania robót, az do momentu wydania
przekazania budowy Zamawiającemu.
3. Inspektor Nadzoru może zarządzić wstrzymanie robót i podjąć wszelkie działania,
jakie uzna za niezbędne, jeżeli wykonawca nie dostosuje się w ciągu 24 godzin do jego
poleceń dotyczących należytej dbałości o stan robót i ich zabezpieczenie.
0.1.6.14 Zgodność z prawem i innymi przepisami
1. Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować w czasie wykonywania robót wszystkie
przepisy administracji państwowej i regionalnej, a także inne ustawowe regulacje i
wytyczne dotyczące robót.
2. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i zobowiązuje się zastosować do
wszystkich prawnych wymagań dotyczących używania opatentowanych urządzeń i
wykorzystania opatentowanych metod oraz zobowiązuje się na bieżąco informować
Inspektora Nadzoru o podejmowanych przez siebie działaniach poprzez przedstawienie
mu kopii pozwoleń i właściwych dokumentów.
0.1.6.15 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentacji powoływane są konkretne normy lub przepisy, które
spełniać mają materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczane towary oraz wykonane i
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zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w dokumentacji nie
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub
odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być stosowane inne odpowiednie
normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
0.2 Materiały
0.2.1 Wymagania ogólne
1. Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót powinny:
 być nowe i nieużywane,
 odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych
Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie
wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów,
 mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również i
świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą z 3 kwietnia 1993r.
certyfikaty bezpieczeństwa.
2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do
Robót.
0.2.2 Źródła uzyskania materiałów
1. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
2. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie,
że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania
Specyfikacji Technicznej w czasie postępu robót.
0.2.3 Pozyskiwanie materiałów miejscowych
1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru
Wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i
jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł.
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty związane z dostarczaniem materiałów do robót.
4. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu ukopów i miejsca pozyskiwania piasku i
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
zakończeniu robót.
5. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, wykonawca nie
będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały
wyszczególnione w Umowie.
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6. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiązującymi na danym obszarze.
0.2.4 Materiały niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi
1. Wykonawca usunie z terenu budowy lub umieści w miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru materiały, które nie odpowiadają wymaganiom Specyfikacji
Technicznej. Jeżeli Inspektor Nadzoru wyrazi zgodę na wykorzystanie tego rodzaju
materiałów do robót innych, niż te, do których wykonania były pierwotnie wyznaczone
koszt użycia materiałów do tej części robót będzie odpowiednio przez niego
zweryfikowany.
2. Każda część robót wykonana przy użyciu materiałów, które nie zostały sprawdzone
przez Inspektora Nadzoru lub przez niego zatwierdzone, będzie realizowana na własne
ryzyko Wykonawcy.
3. Wykonawca powinien mieć świadomość, że wykonana w ten sposób część robót
może nie zostać zaakceptowana, a należne za nią płatności wstrzymane.
0.2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów
1. Wykonawca zapewni, aby czasowo składowane materiały, do czasu ich
wykorzystania do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały
swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru.
2. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy, w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
0.2.6 Wariantowe stosowanie materiałów
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość
wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później
zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.
0.3 Sprzęt
1. Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania Robót. Sprzęt używany do Robót
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i
jakości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych lub projekcie organizacji
Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w
powyższych dokumentach, Sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.
2. Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i
wskazaniami Inspektora Nadzoru i w terminie przewidzianym Umową.
3. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania Robót będzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
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4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane
przepisami.
5. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość
użycia sprzętu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego sprzętu, co najmniej 3 tygodnie
przed użyciem.
Wybrany i zaakceptowany sprzęt nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora
Nadzoru.
6. Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Kontraktu
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót.
0.4 Transport
1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i ma właściwości
przewożonych materiałów.
2. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.
3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą stanowić wszelkie wymagania
dotyczące przepisów ruchu drogowego. Środki transportu, które nie będą odpowiadały
warunkom Kontraktu będą na polecenie Inspektora Nadzoru usunięte z placu budowy.
4. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do placu
budowy.
0.5 Wykonanie robót
0.5.1 Ogólne zasady wykonywania robót
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z
Dokumentacją Projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, projektem
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.
3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowane przez Wykonawcę zostaną
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
4. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań,
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki
wpływające na rozważaną kwestię
5. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.
Skutki z tego tytułu ponosi Wykonawca.
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0.5.2 Kontrola jakości robót
0.5.2.1 Program zapewnienia Jakości (PZJ)
1. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przestawienie do aprobaty
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ) dla Robót, w którym
zaprezentuje on zamierzony sposób wykonywania Robót zgodnie z Dokumentacją
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru.
2. Program Zapewnienia jakości będzie zawierał:
a) część ogólną podającą:
 organizację wykonywania Robót, w tym terminie i sposób prowadzenia Robót,
 zasady BHP,
 wykaz zespołów roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowości wykonywania
poszczególnych elementów Robót,
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością
wykonywanych Robót,
 wyposażenia w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie
badań),
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów
pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt, w procesie
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru.
b) część szczegółową, podającą dla każdego rodzaju Robót :
 wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi,
 rodzaj i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku
transportu,
 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów
Robót,
 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi
wymaganiom.
0.5.2.2 Zasady kontroli jakości Robót
1. Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć założoną jakość robót.
2. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel laboratorium,
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie niezbędne urządzenia do pobierania próbek, badań
materiałów i przeprowadzenia prób szczelności oraz robót.
3. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w
Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych.
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W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową.
4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane
o odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
5. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących sprzętu, pracy personelu lub metod
badawczych.
Jeżeli niedociągnięcia będą tak ważne, Że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i
dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia zostaną usunięte i stwierdzona
odpowiednia jakość tych materiałów.
6. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów
ponosi Wykonawca.
0.5.2.3.Pobieranie próbek
1. Próbki pobierane będą losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że jednostkowe elementy produkcji mogą być
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
2. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
3. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości o ile kwestionowane
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
4. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą opisane i oznakowane w sposób
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
0.5.2.4 Badania i pomiary
1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
2. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Podczas realizacji robót konieczne będzie wykonanie następujących badań:
- pomiar ciśnień próbnych,
- pomiary geodezyjne,
- badana zagęszczenia gruntu.
0.5.2.5 Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie
zapewnienia jakości.
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Kopie wyników badań będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
według dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.
0.5.2.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
1. Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania próbek materiałów u źródła ich wytwarzania i
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego celu pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiałów.
Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru przy tym wszelką potrzebną pomoc
2. Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego
przez Wykonawcę będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez
Wykonawcę.
3. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie
od Wykonawcy.
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie
powtórnych lub dodatkowych badań albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach
przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami
Technicznymi.
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
0.5.2.7 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko takie materiały, które posiadają:
1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
 Polską Normą lub
 aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją które spełniają wymogi
Specyfikacji Technicznych
3. Atesty i badania wytwórni.
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez Specyfikacje
Techniczne, każda partia materiałów dostarczona do robót będzie posiadać te
dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą
posiadać w/w dokumenty, które są wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie
spełniają tych wymagań będą odrzucone.
0.5.3 Dokumenty Budowy
0.5.3.1 Dziennik Budowy
1. Dziennik Budowy jest obowiązującym instrumentem prawnym istniejącym pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą i powinien być prowadzony od dnia rozpoczęcia robót do
dnia zakończenia okresu pogwarancyjnego.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
2. Wpisy do dziennika Budowy będą dokonywane regularnie i powinny rejestrować
postęp robót, ochronę osób, własności, a także kwestie techniczne i aspekty związane z
zarządzaniem budową.
3. Każdy wpis do Dziennika Budowy powinien być podpisany i opatrzony datą z
nazwiskiem i opisem pracy wykonanej przez osobę dokonującą wpisu. Wszelkie wpisy
muszą być czytelne i zarejestrowane w chronologicznej kolejności.
4. Załączone do dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.
5. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
 datę przekazania budowy Wykonawcy,
 datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej,
 datę zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości i
Programu Budowy,
 daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
 postęp robót, problemy i przeszkody wynikłe w trakcie wykonywania robót, daty,
przyczyny i czas trwania opóźnień,
 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
 datę i czas trwania oraz powody zarządzenia przez Inspektora Nadzoru
wstrzymania robót,
 daty zakończenia i odbioru robót ulęgających zakryciu oraz częściowych i
ostatecznych odbiorów robót,
 uwagi, polecenia i zalecenia Inspektora Nadzoru,
 stan pogody oraz temperaturę powietrza występujące w okresie wykonywania
robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z
warunkami klimatycznymi,
 zgodność warunków geotechnicznych z wymaganiami dokumentacji projektowej,
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonanych przed i w
trakcie wykonywania robót,
 dane dotyczące wykonania zabezpieczenia robót,
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek i przeprowadzania badań
wraz z podaniem kto je przeprowadzał,
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je
przeprowadzał,
 inne istotne informacje związane z przebiegiem robót.
6. Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zostaną
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.
7. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wprowadzone do Dziennika Budowy
wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęcia stanowiska.
8. Wpis projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie
jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
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0.5.3.2 Księga obmiarów
1. Księga obmiarów jest dokumentem, do którego wpisywane są ilości każdego
elementu wykonywanych robót.
2. Szczegółowe dane dotyczące obmiarów są regularnie wprowadzane do księgi
obmiarów i wpisywane pod kątem odcinków i jednostek zastosowanych w przedmiarze.
0.5.3.3 Dokumenty laboratoryjne
Dokumenty Wykonawcy takie jak dziennik laboratoryjny, certyfikaty zapewnienia jakości,
deklaracje jakości materiałów, zatwierdzone receptury laboratoryjne oraz wyniki badań
powinny być przechowywane w sposób zgodny z opisem zawartym w Programie
Zapewnienia Jakości.
Dokumenty te będą potrzebne przy procedurze przekazania. Dokumenty przez cały
czas powinny być udostępnione Inspektorowi Nadzoru.
0.5.3.4 Inne dokumenty budowy
Niezależnie od dokumentów, o których mowa powyżej, wymienione poniżej dokumenty
powinny być także uznane za Dokumenty Budowy:
 pozwolenie na realizację inwestycji,
 protokoły przekazania Palcu Budowy,
 dokumenty zatwierdzenia wykonania robót,
 procedury, które należy zastosować przy przekazaniu budowy Wykonawcy,
 uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz z innymi
uzgodnieniami prawnymi,
 certyfikaty odbioru robót,
 protokoły ze spotkania na terenie budowy oraz polecenia Inspektora Nadzoru,
 korespondencja budowy.
0.5.3.5 Przechowywanie dokumentów budowy
1. Dokumenty budowy winny być przechowywane na terenie budowy w bezpiecznym
miejscu.
2. Każdy zagubiony dokument będzie niezwłocznie zastąpiony zgodnie z właściwymi
wymogami prawnymi.
3. Wszystkie dokumenty budowy będą udostępnione do kontroli Inspektora Nadzoru lub
Zamawiającego każdorazowo na ich życzenie.
0.6 Obmiar robót
0.6.1 Ogólne zasady obmiaru robót
1. Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach określonych w
Wycenionym Przedmiarze Robót.
2. Obmiar Robót dokonywany będzie zgodnie z Klauzulą warunków Kontraktu.
3. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiarów.
4. Jakiekolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia
wszystkich Robót. Błędy zostaną poprawione według pisemnych instrukcji Inspektora
Nadzoru.
5. Obmiar wykonywanych Robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wynikającą z
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub
uzgodnionym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.
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0.6.2 Zasady określania ilości Robót i Materiałów
1. Długości i odległości miedzy określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane
poziomo wzdłuż linii osiowej, szerokości - po prostej prostopadłej po osi.
2. Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie podają tego inaczej, to
objętości liczone są w m3 – jako długość pomnożona przez przekrój.
3. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach –
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
4. Roboty pomiarowe do pomiaru lub nieodzowne obliczenia będą wykonywane w
sposób zrozumiały i jednoznaczny. Obmiar skomplikowanych powierzchni lub objętości
będą uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w księdze obmiarów. W razie
braku miejsca w księdze obmiarów, szkice te będą dołączone w formie odrębnego
załącznika do księgi. Wzór takiego załącznika będzie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.
0.6.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy
1. Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru Robót wymagają akceptacji Inspektora
Nadzoru przed ich użyciem.
2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczane przez Wykonawcę. Będą one
posiadać ważne świadectwa legalizacji.
3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym
stanie technicznym przez cały okres realizacji Robót.
0.6.4 Wagi i zasady ważenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Będzie on utrzymywać te urządzenia, zapewniając w sposób
ciągły zachowanie ich dokładności pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru.
0.6.5 Termin i częstotliwość przeprowadzenia pomiarów
1. Obmiary będą prowadzone przed częściowym i końcowym Przejęciem Robót, a także
w przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu Robót i/lub zmianie
Wykonawcy Robót.
2. Obmiary Robót zanikających będą prowadzone w czasie wykonywania tych Robót.
3. Obmiary Robót ulegających zakryciu będą prowadzone przed ich zakryciem.
0.7 Odbiór robót
0.7.1 Rodzaje odbiorów
W zależności od ustaleń w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, roboty
podlegają następującym etapom odbioru dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy
udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu
c) odbiorowi końcowemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu,
0.7.2 Odbiór robót zanikających i ulegających odkryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i
jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacja
techniczną i uprzednimi ustaleniami.
0.7.3 Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie i jakości wykonanych części robót. Odbiorowi
częściowemu robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
0.7.4 Odbiór końcowy
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy, a bezzwłocznym powiadomieniem na
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych, licząc
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia
dokumentów, o których mowa w pkt 1.5.3.1
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, ocenie
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną i specyfikacją
techniczną.
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robotach
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru
końcowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji
projektowej i Specyfikacji Technicznej z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań
przyjętych w Umowie.
0.7.4.1 Dokumenty odbioru końcowego
Podstawowym dokumentem odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego
robót sporządzonego wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
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Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące
dokumenty:
a) dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową,
jeżeli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy,
b) specyfikacje techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualnie uzupełniające lub
zamienne),
c) receptury i ustalenia technologiczne,
d) dokumenty zainstalowanego wyposażenia,
e) dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),
f) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie ze
specyfikacją techniczną,
g) deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze
specyfikacja techniczną,
h) opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacją
techniczną,
i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
j) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
k) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,
l) instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
0.7.5 Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem
wad stwierdzonych przy odbiorze pogwarancyjnym i zaistniałych w okresie
gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 1.7.4. „Odbiór końcowy robót”.
0.8 Podstawa płatności.
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wyceniono ryczałtowo podstawą płatności jest wartość
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:
 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
 wartość zużytych-materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
 wartość pracy sprzętu, wraz z towarzyszącymi kosztami,
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koszty pośrednie,
zysk kalkulacyjny i ryzyka,
podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
przeprowadzenie niezbędnych pomiarów wymaganych w Specyfikacji
Technicznej.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.






0.9 Przepisy związane
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z późniejszymi zmianami,
- Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r (Tekst jednolity Dz. U. Z 2000r.
Nr 100, poz. 1086 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627,
z późniejszymi zmianami),
- Ustawa z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, z późniejszymi zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
(Dz. U. Nr 121, poz. 1138),
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w
sprawie aprobat i kryteria techniczne oraz jednostkowego stosowania wyrobów
budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679, z późniejszymi zmianami),
- Ustawa z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U Nr 92, poz. 881),
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.
U. Nr 126, poz. 839),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690),
- Ustawa z dnia 17.07.2001r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi
zmianami).

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

1. INSTALCJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - S 00 10
- CPV-45331100-7
1.1 WSTĘP
1.1.1Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem przebudowy parteru budynku dla
potrzeb DDP
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1.1.2. Zakres stosowania ST.
Zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty instalacyjne potrzebne do
wykonania zadania jak w pkt. 1.1.1.
1.1.3. Zakres robót ujętych Specyfikacją Techniczną
Roboty, których specyfikacja dotyczy obejmują wszystkie czynności mające na celu
wykonanie:
- wykonanie instalacji co. z rur polipropylenowych, i stalowych,
- montaż grzejników płytowych i drabinowych,
- montaż zaworów odcinających, termostatycznych,
- wykonanie prób szczelności.
1.1.4. Wymagania ogólne
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową,
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru 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 niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub
elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia
trwałości eksploatacyjnej. 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.
1.2. 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.
1.2.1. Przewody
Instalacja centralnego ogrzewania wykonana będzie z rur polipropylenowych
1.2.2. Grzejniki.
Jako elementy grzejne instalacji należy zastosować grzejniki stalowe płytowe typ Purmo
z podłączeniem dolnym lub równoważne, w pomieszczeniach sanitarnych grzejniki
drabinkowe w kolorze białym Purmo lub równoważne.
1.2.3. Armatura
Zawory termostatyczne fi 15mm i zawory grzejnikowe powrotne fi 15mm
1.3. SPRZĘT.
Sprzęt, przeznaczony do wykonania robót, powinien być zgodny z wymogami podanymi
w S 00.00 pkt 0.3. Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów
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potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie to jest wymagane
przepisami.
1.4. TRANSPORT
Przy realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do stosowania zaleceń
zawartych w S 00 00 w punkcie 0.4.
1.4.1. Rury
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości.
Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.
1.4.2. Grzejniki
Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się
transportowanie grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej
palecie powinny być pakowane grzejniki jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami
powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie
nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się transportowanie
grzejników luzem, ułożonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem.
1.4.3. Armatura
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę
należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory
termostatyczne, powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub
pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.
1.5. WYKONANIE ROBÓT.
1.5.1. 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.
powłoki lakierniczej.
1.5.3. Montaż armatury i osprzętu
Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych,
z zastosowaniem kształtek.
Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim
położeniu, by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowe
przechodzącej przez oś przewodu.
.
1.5.4. Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. Przed
przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej
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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.
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 13 barów. Ciśnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie
powinno przekraczać 10 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 powiększone o 2 bary, lecz nie mniejsze niż 4 bary. Ciśnienie podczas próby
szczelności należy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do przekroczenia jego
maksymalnej wartości 12 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 przecieków 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 nieprzekraczających parametrów
obliczeniowych. Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona, co najmniej 72godzinną pracą instalacji.
1.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Obowiązują zasady podane w punkcie 0.5.2. S 00 00.
1.7. OBMIAR ROBÓT.
Obmiar wykonanych robót przeprowadzony będzie po zakończeniu wszystkich prac
zgodnie z punktem 0.6. specyfikacji technicznej S 00 00.
1.8. ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne zasady odbioru robót podano w punkcie 0.7 specyfikacji technicznej S 00 00.
W ramach wykonywania prac instalacyjnych przy budowie instalacji centralnego
ogrzewania szczególnie potraktowane będą roboty zanikowe i ulegające zakryciu.
1.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Zasady płatności, za wykonane prace, będą zgodne z zasadami przedstawionymi
w punkcie 0.8 specyfikacji technicznej S 00 00.
1.10. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY.
„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 badania techniczne przy odbiorze”.
· PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania”.
· PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych
systemów ciepłowniczych. Wymagania”.
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· PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych.
Wymagania”.
· PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i
badania”.
· PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
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-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów,
armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze”
· PN– 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczące jakości wody”.
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

2. POSADOWIENIE ZBIORNIKA GAZU, PRZYŁĄCZE ORAZ INSTALACJA GAZOWA
W KOTŁOWNI- S 00 20 - CPV-45333000-0
2.1 WSTĘP
2.1.1Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem posadowienie zbiornika gazu,
wykonanie przyłącza gazowego, oraz instalacji w kotłowni dla potrzeb DDP
2.1.2. Zakres stosowania ST.
Zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty instalacyjne potrzebne do
wykonania zadania jak w pkt. 2.1.1.
2.1.3. Zakres robót ujętych Specyfikacją Techniczną
Roboty, których specyfikacja dotyczy obejmują wszystkie czynności mające na celu
wykonanie:
- Montaż kompletnego zbiornika gazowego na płycie żelbetowej,
- Roboty ziemne,
- Ułożenie przyłącza od zbiornika do budynku,
- Montaż szafki gazowej wentylowanej z zaworem odcinającym, reduktorem,
- Próby i odbiory instalacji wraz ze zbiornikiem gazowym,
- Wykonanie instalacji gazowej od szafki do kotła gazowego wraz z montażem kotła.
.
2.2. MATERIAŁY
Materiały do wykonania robót stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową
– opis techniczny i rysunki.
Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i
zagranicznych.
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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.
Rury stalowe muszą odpowiadać polskiej normie PN-EN 10208-2+AC. Rury stalowe
przewodowe dla mediów palnych.
Zgodność stosowanych rur z wymaganiami w/w normy powinna być potwierdzona
przez producenta certyfikatem zgodności.
Rurociągi wysokiego i średniego ciśnienia w części naziemnej instalacji należy
wykonać z rur stalowych bez szwu kl. R lub R35, łączonych przez spawanie.
Dopuszcza się stosowanie połączeń gwintowanych wyłącznie przy połączeniach z
armaturą. Jako uszczelnienie należy używać taśmy teflonowej do gazu.
Przyłącze średniego ciśnienia wykonać z rury polietylenowej PE80 do gazu SDR11 o
średnicy D25x3,0 (w zwoju). Należy stosować jeden odcinek rury PE rozwijanej ze
zwoju. Rurę PE należy połączyć z rurami stalowymi Dn=20 za pomocą muf
elektrooporowych D32 SDR11 oraz złączek rurowych spawanych PE/stal D32 / 3/4”.
Rury i kształtki do budowy przyłączy gazowych z PE muszą mieć kolor żółty i
posiadać oznaczenia fabryczne zawierające następujące informacje:
•nazwa producenta;
•klasa surowca;
•szereg ciśnieniowy;
•średnica zewnętrzna;
•grubość ścianki;
•szereg wymiarowy;
•obowiązująca norma;
•oznaczenie surowca;
•nr linii produkcyjnej;
•datę produkcji.
Armatura gazowa na odcinku od zbiornika do reduktora I-ego stopnia (przy
zbiorniku) musi być dobra na ciśnienie PN25 i być w wykonaniu kołnierzowym.
Armatura gazowa na odcinku od reduktora I-ego stopnia (przy zbiorniku) do szafki
gazowej z reduktorami II-ego stopnia (na ścianie budynku) musi być dobrana na
ciśnienie PN10 i być w wykonaniu kołnierzowym.
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wg zasad niniejszej ST są:
•rury gazowe z rur PE80 SDR11 PN4,
•rury stalowe bez szwu kl. R lub R35 dla mediów palnych wg. PN-EN 10208-2+AC,
•armatura gazowa odcinająca i redukcyjna
•rury osłonowe stalowe,
•kołnierze oraz króćce kołnierzowe,
•uchwyty do rur i konstrukcje wsporcze,
•uszczelki azbestowo-kauczukowe płaskie,
•szafki gazowe wentylowane stalowe,
•taśma żółta do znakowania trasy rur gazowych,
•złączki PE/stal,
23

•mufy do zgrzewania elektrooporowego,
•izolacja 3LPE,
2.3. SPRZĘT.
Sprzęt, przeznaczony do wykonania robót, powinien być zgodny z wymogami podanymi
w S 00.00 pkt 0.3. Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie to jest wymagane
przepisami.
2.4. TRANSPORT
Przy realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do stosowania zaleceń
zawartych w S 00 00 w punkcie 0.4.
2.5. WYKONANIE ROBÓT.

Wykonanie przyłącza gazowego.
•Oczyszczenie terenu z chwastów, wysokich traw itp.,
•Wykopy liniowe z odkładem urobku,
•Wywóz nadmiaru urobku,
•Wyrównanie dna wykopów,
•Wykonanie podłoża z materiałów sypkich gr. 10 cm. pod przyłącze,
•montaż rur PE za pomocą zgrzewania elektrooporowego,
•montaż złączek przejściowych PE/stal,
•montaż rur stalowych,
•oznakowanie taśmą trasy rurociągu gazowego,
•wykonanie rur osłonowych stalowych na odcinkach pionowych rurociągu,
•izolacja rur i styków izolacją 3LPE,
•montaż szafki gazowej,
•montaż w szafce zaworu odcinającego, reduktora II stopnia,
•zasypanie wykopów z zagęszczaniem gruntu.
Montaż zbiornika gazowego.
•Zdjęcie humusu wraz z odspojeniem gruntu w miejscu posadawiania zbiornika,
•Wykonanie płyty żelbetowej
•Wykonanie uziomu otokowego wokół zbiornika
•Wykonanie złącza do uziemienia autocysterny
•Montaż zbiornika na płycie żelbetowej,
•Montaż osprzętu zbiornika (montaż wyposażenia zbiornika, zestawu redukcyjnego I
stopnia, orurowania itp.
•Wykonanie prób, odbiorów, zgłoszenie i odbiór przez UDT.
2.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Obowiązują zasady podane w punkcie 0.5.2. S 00 00.
2.7. OBMIAR ROBÓT.
Obmiar wykonanych robót przeprowadzony będzie po zakończeniu wszystkich prac
zgodnie z punktem 0.6. specyfikacji technicznej S 00 00.
2.8. ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne zasady odbioru robót podano w punkcie 0.7 specyfikacji technicznej S 00 00.
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W ramach wykonywania prac instalacyjnych przy budowie instalacji gazowej
szczególnie potraktowane będą roboty zanikowe i ulegające zakryciu.
2.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Zasady płatności, za wykonane prace, będą zgodne z zasadami przedstawionymi
w punkcie 0.8 specyfikacji technicznej S 00 00.
2.10. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 Iipca1994r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr
109/00, poz1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr5/01 poz.42, Nr100/01, poz.1085, Nr
110/01 poz.1190, Nr115/01 poz1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 po
z.1800, Nr 74/02 poz.676, Nr 80/03 poz.718).
•Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr75/02 poz. 690,Nr 33/03 poz. 270) wraz z późniejszymi zmianami.
•Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz.71).
•Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r.
w sprawie systemów ocen zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728).
•Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r.
w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu
na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych
według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz.673).
•Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu
wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po
raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu
życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak
bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, oraz wyrobów podlegających
obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz.
58).
•Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu
wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać
zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pocho-dzące z kraju, z którym Polska zawarła
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodnoś
ci wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00
poz. 58).
•Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r. „W sprawie
warunków technicznych , jakim powinny odpowiadac bazy i stacje paliw płynnych...”
wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 243 poz. 2063 oraz Dz. U. Nr 240
poz. 1753 z 2007r.).
•Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r „W sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe.” Wraz z późniejszymi
zmianami (Dz. U. Nr 97 poz. 1055).
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•Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacyjnych cz. II „ Instalacje
sanitarne i przemysłowe” – rozdział 10.
•PN-E-05204; 1994. Ochrona przed elektrycznością statyczną Ochrona obiektów,
instalacji i urządzeń. Wymagania.
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

3. BETONOWANIE PŁYTY ŻELBETOWEJ- S 00 30

- CPV-45262300-4

3.1.1Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem płyty żelbetowej celem
posadowienia zbiornika gazu dla potrzeb DDP
3.1.2. Zakres stosowania ST.
Zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty instalacyjne potrzebne do
wykonania zadania jak w pkt. 3.1.1.
3.1.3. Zakres robót ujętych Specyfikacją Techniczną
Roboty, których specyfikacja dotyczy obejmują wszystkie czynności mające na celu
wykonanie:
- zdjęcie humusu,
- wykonanie wykopu pod płytę,
- zagęszczenie gruntu,
- wykonanie podbudowy w postaci chudego betonu gr. 10cm,
- montaż zbrojenia,
- wykonanie płyty żelbetowej gr. 30cm z betonu B20,
- wykonanie uziomu otokowego wokół płyty.
3.2. MATERIAŁY
Beton konstrukcyjny klasy B 20, chudy beton
Płaskownik 25x4mm, drewno (deski 19-25mm, 28-45mm, krawędziaki, stemple) na
deskowanie klasy III, gwoździe budowlane gołe).
3.3. SPRZĘT.
Wiadra, kielnie murarskie, czerpak blaszany, poziomice, szczotki stalowe, pędzle,
giętarka, prościarka, zgrzewarka, betoniarka elektryczna, spawarki, gwintownice,
wciągniki, piła do cięcia metalu, taczki
3.4. TRANSPORT
Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny, dźwig pionowy, transport ręczny
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3.5. WYKONANIE ROBÓT.
Wszystkie prace należy prowadzić przy obniżonym poziomie wody
Prace kontynuować w koordynacji z robotami wykończeniowymi oraz branżowymi,
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez
Wykonawcę szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej
przez Inspektora nadzoru) obejmującej:
- wybór składników betonu,
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej,
- sposób transportu mieszanki betonowej,
- kolejność i sposób betonowania,
- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach,
- sposób pielęgnacji betonu,
- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
- zestawienie koniecznych badań.
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora
nadzoru prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w
szczególności:
- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,
- prawidłowość wykonania zbrojenia,
- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających
wymaganą wielkość otuliny,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy
roboczej,
- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi
wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów
wbudowanych w betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.),
- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B06250 iPN-B-06251.
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych
płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną
można opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi
tłuszcze.
Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką.
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi
ręcznie lub mechanicznie bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy
sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów.
Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się
strumieniem ciepłej wody.
Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
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Inspektora nadzoru.
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek.
Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału.
Wskazane jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy
użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym.
3.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Obowiązują zasady podane w punkcie 0.5.2. S 00 00.
3.7. OBMIAR ROBÓT.
Obmiar wykonanych robót przeprowadzony będzie po zakończeniu wszystkich prac
zgodnie z punktem 0.6. specyfikacji technicznej S 00 00.
3.8. ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne zasady odbioru robót podano w punkcie 0.7 specyfikacji technicznej S 00 00.
W ramach wykonywania prac instalacyjnych przy budowie płyty żelbetowej szczególnie
potraktowane będą roboty zanikowe i ulegające zakryciu.
2.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Zasady płatności, za wykonane prace, będą zgodne z zasadami przedstawionymi
w punkcie 0.8 specyfikacji technicznej S 00 00.
2.10. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY
PN- 84/B- 03264 - Konstrukcje betonowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowe
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
BN-73/6736-01- Beton zwykły. Metody badań.
PN-ISO 6935-1:1998 – Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.
PN-ISO 6935-2:1998 – Stal do zbrojenia betonu.
IDT-ISO 6935-2:1991 – Pręty żebrowane.
PN 82/H-93215 – Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH
1. INSTALCJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ - S 00 40 - CPV-45332000-3
1.1 WSTĘP
1.1.1Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem przebudowy istalacji ciepłej i zimej
wody w budynku DDP Szostakowo
1.1.2. Zakres stosowania ST.
Zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty instalacyjne potrzebne do
wykonania zadania jak w pkt. 1.1.1.
1.1.3. Zakres robót ujętych Specyfikacją Techniczną
Roboty, których specyfikacja dotyczy obejmują wszystkie czynności mające na celu
wykonanie:
- remontu części instalacji wewnętrznej wody zimnej i ciepłej,
- płukanie rur wody zimnej i cieplej,
- izolacje rur wody zimnej i cieplej,
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- wykonanie prób szczelności instalacji wody zimnej i cieplej,
1.2. MATERIAŁY
Materiały do wykonania robót przy realizacji instalacji wodociągowej należy stosować
zgodnie z dokumentacją projektową, opisem technicznym i rysunkami.
Do wykonania prac należy stosować następujące materiały:
– rury polietylenowe i stalowe,
– baterie zlewozmywakowe ścienne,
– baterie umywalkowe stojące,
– baterie natryskowe,
– zawory odcinające,
Materiały do wykonania instalacji wody zimnej i ciepłej powinny odpowiadać
wymaganiom zawartym w polskich normach lub aprobatach technicznych, jako materiały
do stosowania w budownictwie.
Materiały powinny być jak określono w specyfikacji lub inne zatwierdzone przez
zamawiającego. Wszystkie materiały winny być zgodne z postanowieniami kontraktu i
poleceniami zamawiającego.
Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła
wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia
do obrotu i stosowania w budownictwie.
1.3. SPRZĘT.
Sprzęt, przeznaczony do wykonania robót, powinien być zgodny z wymogami podanymi
w S 00.00 pkt 0.3. Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie to jest wymagane
przepisami.
Do wykonywania robót należy użyć następującego sprzętu:
- narzędzia służące do montażu rur,
- narzędzia służące do założenia izolacji,
- elektronarzędzia do wykonania bruzd,
- sprzęt pomocniczy.
1.4. TRANSPORT.
Przy realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do stosowania zaleceń
zawartych w S 00 00 w punkcie 0.4.
Do transportu stosować samochody zamknięte, materiały należy zabezpieczyć w
sposób wykluczający ich uszkodzenie. Składowanie rur zgodnie z instrukcją producenta.
Przybory i urządzenia składować na placu budowy w przewietrzanym, zamkniętym
pomieszczeniu, zimą ogrzewanym.
1.5. WYKONANIE ROBÓT.
1.5.1 Warunki przystąpienia do robót:
Przed przystąpieniem do robót instalacyjnych powinny być wykonane roboty związane
ze z robotami rozbiórkowymi budowlanymi, z wykonanymi przejściami przez stropy,
wykutymi bruzdami dla podejść krytych do przyborów, przed wykonaniem wylewek dla
rozprowadzenia rur wodnych w pomieszczeniach.
1.5.2. Prace instalacyjne
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Instalacje wody zimnej i ciepłej należy wykonać z rur polietylenowych łączonych na
złączki zaprasowywane lub metodą zgrzewania zgodnie z Dokumentacją Projektową
oraz wymogami normy PN-81/B-10700.02 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Dostarczona woda ma służyć do celów sanitarnych i technologicznych. Instalację należy
wykonać z rozprowadzeniem dolnym przewodów. Na instalacji wody zimnej i ciepłej
należy zamontować zawory odcinające kulowe z odcięciem o średnicy i lokalizacji
podanej w Dokumentacji Projektowej. Dodatkowo przed niektórymi przyborami
konieczne jest założenie zaworów odcinających.
1.5.3. Montaż rur z tworzywa
Przed przystąpieniem do montażu trzeba sprawdzić stan łączonych elementów.
Przewody muszą być szczelne i nieuszkodzone.
-Połączenia odcinków rury i kształtek wykonane będą na złączki zaprasowywane
Zarysowania na rurze nie mogą przekraczać 10% grubości jej ścianki.
-Rur nie układać poniżej temperatury 5 ºC i powyżej 30 ºC.
Ze względu na duży współczynnik rozszerzalności liniowej układanie rurociągu powinno
być wykonywane w temperaturze, w której będzie eksploatowany.
- Rury polietylenowe nie powinny mieć kontaktu z rozpuszczalnikami organicznymi.
Przewody powinny być ułożone tak, aby było możliwe ich odpowietrzenie, a w razie
potrzeby odwodnienie. Przewody poziome powinny lekko wznosić się w kierunku
przepływu wody.
Przewody poziome powinny być układane równolegle do ścian, a przez mury
przechodzić prostopadle. Wewnątrz muru nie może znajdować się żadne połączenie rur.
Rury z tworzywa należy przymocowywać do ścian uchwytami lub klamrami w odstępach
zależnych od średnicy rury i producenta rur.

1.5.4. Montaż armatury czerpalnej,
Lokalizacja i rodzaj montowanej armatury sanitarnej zgodnie z Dokumentacją
Projektową.
Wysokość ustawienia armatury czerpalnej wg wymagań normy PN-81/B-10700.02 oraz
wytycznych producentów.
Do baterii stojących (bateria umywalkowa) należy stosować wężyki elastyczne z
zaworkami odcinającymi, ograniczające rozchodzenie się hałasu i drgań powodowanych
działaniem tej armatury.
Armaturę czerpalną z przewodami zasilającymi należy łączyć za pomocą łączników lub
kształtek.
1.5.5. Próby ciśnienia i izolacje
Próbę szczelności należy przeprowadzać przy ciśnieniu wyższym o 50% od ciśnienia
roboczego, lecz nie mniejszym niż 0,9 MPa w oparciu o normę PN-81/B-10700.00Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspólne wymagania i badania. W czasie próby utrzymywać to ciśnienie przez
20 minut i obserwować przewody i armaturę. Przewody, armatura przelotoworegulacyjna oraz wszystkie połączenia nie powinny wykazywać przecieków. Podczas
badania ciśnienie na manometrze kontrolnym nie powinno się zmniejszyć o więcej niż
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2%. Badanie dla instalacji wody ciepłej należy przeprowadzić dwukrotnie: raz
napełniając instalację wodą zimną, drugi raz o temperaturze 55 oC.
Po przeprowadzeniu prób instalacje należy zaizolować.
Pojemnościowe i zbiornikowe ogrzewacze ciepłej wody użytkowej montować zgodnie z
wytycznymi producenta. Pojemnościowe ogrzewacze wody zamontować pod stropem
pomieszczeń i zabezpieczyć przed ingerencją dzieci. Podłączenia elektryczne tylko
przez osoby do tego uprawnione.
1.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Obowiązują zasady podane w punkcie 0.5.2. S 00 00.
1.7. OBMIAR ROBÓT.
Obmiar wykonanych robót przeprowadzony będzie po zakończeniu wszystkich prac
zgodnie z punktem 0.6. specyfikacji technicznej S 00 00.
- długość rurociągów w podejściach do urządzeń i armatury wlicza się do ogólnej
długości rurociągów, niezależnie od tego do obmiaru wprowadza się ilości podejść
według średnic i rodzajów podejść
- przy ustalaniu ilości podejść odrębnie liczy się podejścia wody zimnej i ciepłej,
- armaturę i baterie liczy się w sztukach w zależności od średnicy,
- próbę szczelności ustala się dla całkowitej długości rur, z uwzględnieniem podziału wg
średnic.
1.8. ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne zasady odbioru robót podano w punkcie 0.7 specyfikacji technicznej S 00 00.
1.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Zasady płatności, za wykonane prace, będą zgodne z zasadami przedstawionymi
w punkcie 0.8 specyfikacji technicznej S 00 00.

1.10. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY.
- PN-81/B-10700.00 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania
- PN-81/B-10700.02 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.
- PN-81/B-10700.00 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH
2. INSTALCJA KANALIZACYJNA - S 00 50 - CPV-45332000-3
2.1 WSTĘP
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2.1.1Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem budynku DDP Szostakowo
2.1.2. Zakres stosowania ST.
Zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty instalacyjne potrzebne do
wykonania zadania jak w pkt. 2.1.1.
2.1.3. Zakres robót ujętych Specyfikacją Techniczną
Roboty, których specyfikacja dotyczy obejmują wszystkie czynności mające na celu
wykonanie:
- remontu instalacji wewnętrznej kanalizacyjnej.
2.2. MATERIAŁY
Do budowy kanalizacji wewnętrznej budynku zastosować należy wyroby posiadające
aktualne aprobaty techniczne wydane m.in. przez Centralny Ośrodek BadawczoRozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL: Rury kanalizacyjne z polichlorku winylu PCV
zgodne z normą PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu) .
Kształtki kanalizacyjne z polichlorku winylu PCV zgodne z normą PN-81/C-89203
Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Miski ustępowe dziecięce o wysokości 30-35cm typu kompakt,
Miski ustępowe typu kompakt.
Wanna akrylowa 150x70cm prostokątna z akrylu sanitarnego.
2.3. SPRZĘT.
Sprzęt, przeznaczony do wykonania robót, powinien być zgodny z wymogami podanymi
w S 00.00 pkt 0.3. Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie to jest wymagane
przepisami.
2.4. TRANSPORT.
Przy realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do stosowania zaleceń
zawartych w S 00 00 w punkcie 0.4.
2.4.1. Rury kanalizacyjne z PCV
Transport rur z PCV musi się odbywać na samochodach o odpowiedniej długości w
sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Rury mogą być przewożone w wiązkach lub luzem. W czasie przewozu wiązek należy
zwrócić uwagę, aby nie ulegały one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy
transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej długości na podłodze pojazdu.
Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Rury sztywniejsze winny
znajdować się na spodzie. Jeżeli długość rur jest większa niż długość pojazdu, wielkość
nawisu nie może przekroczyć 1m.
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub
dźwigu z belką uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować
zawiesi z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można
je zdejmować ręcznie lub z użyciem podnośnika widłowego.
Nie wolno rur zrzucać lub wlec. Nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem,
który mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne.
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Rury z tworzyw sztucznych winny być składowane tak długo jak to możliwe w
oryginalnym opakowaniu (zwojach lub wiązkach). Powierzchnia składowania musi być
płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów.
Wiązki można składować po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2m wysokości
w taki sposób, aby ramka okalająca wiązkę wyższą spoczywała na ramce wiązki niższej.
Gdy rury są składowane luzem w stertach należy zastosować boczne wsporniki,
najlepiej drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach, co 1,5m. Gdy
nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna
spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50mm. Rozstaw podpór nie
większy niż 2m. W stercie nie powinno znajdować się więcej niż 7 warstw, lecz nie wyżej
niż 1,0m.
Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie bądź najsztywniejsze
winny znajdować się na spodzie.
Gdy wiadomo, że składowane rury nie zostaną ułożone w ciągu 12 miesięcy należy je
zabezpieczyć przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym poprzez zadaszenie.
Rur nie wolno nakrywać w sposób uniemożliwiający swobodne przewietrzanie.
2.4.2. Pozostałe elementy instalacji kanalizacyjnej
Przybory sanitarne, wszystkie kształtki i inne elementy budowanej instalacji
kanalizacyjnej powinny być pakowane i transportowane w sposób zabezpieczający je
przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i korozją. Przewóz powinien
się odbywać krytymi środkami transportu w celu zabezpieczenia materiałów przed
wpływami atmosferycznymi. Szczególnie gwinty wyrobów stalowych takich jak pompy
bądź stalowe łączniki muszą być chronione przed korozją, natomiast ceramiczne
przybory sanitarne przed uszkodzeniem mechanicznym.
Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, suchych o
temperaturze nie niższej niż 0 0C. Przechowywane wyroby należy pozostawić w
oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak długo, jak to możliwe.
W pomieszczeniach składowania nie mogą znajdować się związki chemiczne działające
korodująco. Wyroby z tworzyw sztucznych należy przechowywać z dala od urządzeń
grzewczych. Rozmieszczenie jednostek ładunkowych powinno umożliwić swobodny
dostęp do wszystkich materiałów.
2.5. WYKONANIE ROBÓT.
2.5.1. Przejęcie i przygotowanie placu budowy
Po przejęciu budynku z przygotowanymi przejściami przez ściany, przebiciami przez
stropy oraz odpowiednio wykonanymi szachtami należy rozpocząć prace instalacyjne na
podstawie Dokumentacji Technicznej opracowanej zgodnie z normą PN-92/B-01707
Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

2.5.2. Prace instalacyjne
Wszystkie instalacje kanalizacyjne należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową
oraz wymogami normy PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-81/B-10700.01 Instalacje
wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.
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Kanalizację sanitarną budynku należy wykonać z rur kanalizacyjnych PCV (podejścia do
przyborów i piony). Przewody spustowe, powinny być wyprowadzone nad dach jako rury
wentylacyjne. W najniższych punktach pionów z podłączonymi przyborami przed ich
połączeniem z przewodami odpływowymi należy zainstalować rewizje ze szczelnymi
pokrywami.
Przewody spustowe, będące niezależnymi ciągami w stosunku do pionów kanalizacji
sanitarnej, powinny być wyprowadzone nad dach jako rury wentylacyjne.
2.5.3. Montaż rur z PCV
Rury z PCV zastosowane do budowy pionów i podejść do przyborów sanitarnych
(kanalizacja sanitarna należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych
uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym.
Przed przystąpieniem do prac montażowych trzeba sprawdzić stan łączonych
elementów.
Na początku należy przygotować odpowiednio rurę tzn. obciąć na daną długość z
zachowaniem kąta prostego do kierunku cięcia. Przed wykonaniem połączenia bosy
koniec należy oczyścić z zadziorów oraz zukosować pod kątem 150. Nie należy
przycinać kształtek. Aby wykonać połączenie należy posmarować bosy koniec środkiem
poślizgowym na bazie silikonu, a następnie wprowadzić go do kielicha aż do oporu i z
powrotem wysunąć rurę na odległość 10 mm. Końcówki kształtek można całkowicie
wsunąć do kielichów. Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków
za pomocą uchwytów lub wsporników. Pomiędzy przewodem a obejmą należy stosować
podkładki elastyczne. Obejmy uchwytów powinny mocować rurę pod kielichem. Na
przewodach spustowych należy stosować na każdej kondygnacji, co najmniej jedno
mocowanie stałe zapewniające przenoszenie obciążeń rurociągów oraz co najmniej
jedno mocowanie przesuwne.
2.5.4. Montaż przyborów sanitarnych
Lokalizacja i dobór montowanych przyborów sanitarnych zgodnie z Dokumentacją
Projektową. Wysokość ustawienia przyborów wg wymagań normy PN-81/B-10700.01
oraz wytycznych producentów.
Przybory powinny być zamontowane w sposób zapewniający łatwy dostęp w celu
utrzymania ich w czystości oraz konserwacji lub wymiany przyborów, syfonów i podejść
kanalizacyjnych.
Zlewozmywaki, umywalki, zlewy powinny być montowane do ścian w sposób
zapewniający łatwy demontaż oraz właściwe użytkowanie. Przybory sanitarne powinny
być zaopatrzone w zamknięcia wodne (syfony) wbudowane w przybór lub zakładane
bezpośrednio pod przyborem.
Wszystkie syfony i podejścia do przyborów sanitarnych (kanalizacja sanitarna) należy
łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierścieniem gumowym.

2.5.5. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane
W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzą przez ściany lub stropy,
pomiędzy ścianką rur a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej, powinna być
pozostawiona wolna przestrzeń, wypełniona materiałem utrzymującym stale stan
plastyczny.
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Przejścia przez stropy przewodów z PCV wymagają zastosowania tulei ochronnych
wystających około 3 cm powyżej podłogi. Średnica wewnętrzna tulei powinna być
większa o około 5cm od średnicy zewnętrznej przewodu. Przestrzeń między przewodem
a tuleją powinna być wypełniona szczeliwem zapewniającym swobodny przesuw
przewodu.
2.5.6. Badanie szczelności.
Próbę szczelności należy przeprowadzać w oparciu o normę PN-81/B-10700.00
Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
Podejścia i przewody spustowe kanalizacji ścieków bytowo-gospodarczych należy
obserwować podczas przepływu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych przyborów
sanitarnych.
Kanalizacyjne przewody odpływowe ścieków bytowo-gospodarczych należy powyżej
kolana łączącego pion z poziomem napełnić całkowicie wodą i poddać obserwacji.
2.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Obowiązują zasady podane w punkcie 0.5.2. S 00 00.
2.7. OBMIAR ROBÓT.
Obmiar wykonanych robót przeprowadzony będzie po zakończeniu wszystkich prac
zgodnie z punktem 0.6. specyfikacji technicznej S 00 00.
- długość rurociągów w odejściach od urządzeń i armatury wlicza się do ogólnej długości
rurociągów, niezależnie od tego do obmiaru wprowadza się ilości podejść według
średnic i rodzajów podejść
- przy ustalaniu ilości podejść odrębnie liczy się podejścia wody zimnej i ciepłej,
- armaturę liczy się w sztukach,
- próbę szczelności ustala się dla całkowitej długości rur.
2.8. ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne zasady odbioru robót podano w punkcie 0.7 specyfikacji technicznej S 00 00.
2.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Zasady płatności, za wykonane prace, będą zgodne z zasadami przedstawionymi
w punkcie 0.8 specyfikacji technicznej S 00 00.
2.10. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY.
- PN-81/B-10700.00 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania
- PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
Sporządził: Józef Tarasiewicz
Upr. Bud. BŁ3/78
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