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I. INFORMACJE OGÓLNE
1.Podstawa opracowania;   
•   PT budowlane budynku,
•   Obowiązujące przepisy i normy.
2. Dane ogólne.   
Przedmiotowy budynek jest budynkiem wolnostojącym jednokondygnacyjnym. Budynek
podlega modernizacji i zostanie adaptowany do aktualnych potrzeb inwestora.  
3. Zakres opracowania .

Projekt obejmuje :

WYKONANIE INSTALACJI WODY ZIMNEJ     
  
Woda zostanie doprowadzona z istniejącej instalacji wodociągowej znajdującej się w
budynku. 
Projekt zakłada wykonanie wymiany instalacji wodociągowej dla celów higienicznych  
(łazienki, węzły sanitarne) i socjalno bytowych (jadalnia). Nową instalację oraz
podejścia do przyborów naleŜy wykonać z rur z tworzywa prowadzonych w warstwach
posadzkowych oraz po ścianach budynku w bruzdach w otulinach izolacyjnych.
Instalację naleŜy wyposaŜyć w armaturę odcinającą kulową,  oraz baterie nad
przyborami (umywalki, zlewozmywak ) i armaturę spłukującą (pisuar, w-c). W budynku
przewidziano równieŜ instalację p.poŜ - hydrant z osprzętem. Przewody do punktów
czerpalnych oraz w łazienkach naleŜy prowadzić w bruzdach ściennych.
    
 WYKONANIE INSTALACJI WODY CIEPŁEJ.   

Ciepła woda uŜytkowa dla celów higienicznych i socjalno-bytowych  będzie
przygotowywana w elektrycznych podgrzewaczach pojemnościowych o poj. 80 dm3
oraz 10 dm3.  Przewody do punktów czerpalnych oraz w łazienkach naleŜy prowadzić w
bruzdach ściennych

WYKONANIE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ.   

Instalację kanalizacji sanitarnej naleŜy równieŜ w całości wymienić na nową. Ścieki
zostaną odprowadzone do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na
działce. Ścieki sanitarne odprowadzane będą przez instalację wewnętrzną w systemie
grawitacyjnym.  Projektowaną instalację kanalizacji sanitarnej, naleŜy  wykonać z rur
PVC łączonych za pomocą kształtek  PVC z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi.
Odpowietrzenie instalacji przez piony kanalizacyjne zakończone  wywiewkami. Piony
uzbrojono w rewizje zamykane hermetycznie. Pomieszczenia  wyposaŜono w umywalki
na postumencie lub półpostumencie, zlewozmywak, pisuar oraz miski ustępowe. 

WYKONANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

W zakres opracowania wchodzi wymiana instalacji centralnego ogrzewania. Przewidziano
demontaŜ istniejących grzejników oraz ruraŜu wraz z armaturą odcinającą i montaŜ
grzejników stalowych płytowych wraz z zaworami termostatycznymi oraz powrotnymi.
Przewody z rur z tworzywa naleŜy prowadzić w posadzce kondygnacji w izolacji termicznej
śródłem ciepła będzie węzeł cieplny zlokalizowany w budynku.     
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WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI 

W celu zapewnienia wentylacji pomieszczeń przewidziano montaŜ centrali
wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z wymiennikiem krzyŜowym, ogrzewanie i
chłodzenie, podwieszoną. W pomieszczeniu sanitariatów na kanałach wyciągowych
grawitacyjnych naleŜy zamontować wentylatory łazienkowe. Kanały wentylacyjne naleŜy
wykonać z płyt wykonanych z włókien szklanych połączonych Ŝywicą termoutwardzalną.
Uzbrojenie kanałów wentylacyjnych stanowić będą kratki wentylacyjne.

3



II. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.  WSTĘP
1.1. Przedmiot OST  
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technic znej (OST) są wymagania ogólne
dotycz ące wykonania i odbioru instalacji; wod-kan., centra lnego ogrzewania  oraz wentylacji
mechanicznej w modernizowanym budynku administracyj no-socjalnym przy ul. Witosa 76 w
Radomiu.
1.2. Zakres stosowania OST  

    Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstaw ę opracowania szczegółowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetarg owy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt, 1,1.

1.3, Zakres robót objętych OST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót
budowlanych objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) .

-  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne                   KOD   CPV    45332000 -3
   (Nr specyfikacji  - SST.III.1)

- Instalowanie centralnego ogrzewania                            KOD    CPV   45331100 -7 
   (Nr specyfikacji  - SST.III.2)
- Instalowanie wentylacji                                         KOD  CPV   45331210-1         
   (Nr specyfikacji  - SST.III.3)
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST s ą zgodne z obowi ązującymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1.     Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaŜe dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1 .5.2.     Dokumentacja projektowa  
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, cześć graficzną, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy,
1.5.3.    Zgodność robót z dokumentacją projektowa i SST  
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej
dokumentacji.  W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów
obowiązuje kolejność  ich waŜności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i
poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości liczbowe
wymiarów są waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i
SST.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z
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określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału
tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.
1.5.4.    Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające,
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budo wy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest
włączony w cenę umowną. 
1.5.5.   Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń
lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań,
Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1)     lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2)     środki ostroŜności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) moŜliwością powstania poŜaru.
1.5.6.     Ochrona przeciwpoŜarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
1 .5.7   Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania
budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował,
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiającego.
1 .5.8.  Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś
przy transporcie gruntu, materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły
będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał inspektora nadzoru.
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał  za
naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9  Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
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higieny pracy .W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób
zatrudnionych na budowie. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań
określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.10.  Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane
do robót od dary rozpoczęcia do dary odbioru ostatecznego.
1.5.11.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych
podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 póz. 1650).
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2.  MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyj nych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do
prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane
z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.   Pozostałe materiały
budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia m iejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie
materiałów z jakichkolwiek złóŜ miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczęciem eksploatacji złoŜa.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz
zaproponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów z jakiegokolwiek złoŜa.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba Ŝe postanowienia ogólne lub szczegółowe
warunków umowy stanowią inaczej.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru
będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi
na danym obszarze.
2.3. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z
terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. KaŜdy rodzaj
robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót
i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
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Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych rodzajów
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiału nie moŜe być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
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 SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót,
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniać
normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują
moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu.
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.
4.2. Wymagania dotycz ące przewo Ŝą po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego
uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
5. 1. Przed rozpocz ęciem robót wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i
graficznej,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie r obót zgodnie z umow ą Iub
kontraktem oraz za jako ść zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich
zgodno ść z dokumentacj ą projektow ą, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzo ru.
5.2. 1.Wykonawca  ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora
Nadzoru.
5.2.2.Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu
i  wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez       
 Wykonawcę na własny koszt.
5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
 robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
 dokumentacji   projektowej i w SST, a takŜe w normach i wytycznych. 
5.2.4Po!ecenia Inspektora nadzoru dotycząc realizacji robót będą wykonywane przez
Wykonawcę nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót.
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6. 1. Program zapewnienia jako ści
Do obowi ązków Wykonawcy nale Ŝy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania pr zez
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako ści (PZJ), w którym przedstawi on
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zamierzony sposób wykonania robót, mo Ŝliwo ści techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantuj ące wykonanie robót zgodnie z dokumentacj ą projektow ą, SST. Program
zapewnienia jako ści winien zawiera ć:
organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, organizację ruchu
na budowie wraz z oznakowaniem robót, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykaz zespołów
roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osób
odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, system
(sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót. wyposaŜenie
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, zapis pomiarów, a takŜe
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru,
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-
kontrolne, rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 
załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. sposób i procedurę pomiarów i badań
(rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów
robót.
6.2. Zasady kontroli jako ści robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie we wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz
robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST.
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor Nadzoru
będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne,
Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie  do
robót badanych materiałów i dopuści je do uŜytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych
materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i
robót ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań lnspektor  Nadzoru będzie mieć zapewnioną
moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 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 .Pojemniki do pobierania próbek będą
dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez
Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez inspektora Nadzoru. 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.
6.5. Raporty z bada ń
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań
jak najszybciej, nie póŜniej  jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
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Wyniki badań (kopie) będą później jednak przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umoŜliwienia jemu
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od
Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione
zostaną przez Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które:
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte
certyfikacją określoną w pkt. l i które spełniają wymogi SST.
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r, (Dz. U.
98/99). W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda ich
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu
gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy .Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjęcia lub zajęcia stanowiska.
    Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy
robót,
[2] KsiąŜka obmiarów
KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach
przyjętych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru
robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora Nadzoru.
[4] Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [l]-[3],
następujące dokumenty:
a) pozwolenie na budowę,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
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c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) operaty geodezyjnej
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
będą wpisane do ksiąŜki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne
dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz wykonawcy lub w
innym czasie określonym w umowie.
7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych
lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej i przedmiarze robót.
7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.
JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać
waŜne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę
utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.
7.4. Wagi i zasady wdra Ŝania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym
wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie
dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT
8. 1. Rodzaje odbiorów robót
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a)   odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b)   odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,
c)   odbiorowi częściowemu,
d)   odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
e)   odbiorowi po upływie okresu rękojmi
f)    odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego
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 niŜ 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, SST i uprzednimi ustaleniami,
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8.3. Odbiór cz ęściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.
Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy)
8.4.1.    Zasady odbioru ostatecznego robót  
  Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu      do
zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
    Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od   dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których
mowa w punkcie 8.4.2..Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona
ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów,
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe
jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do
wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2.     Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany
przygotować następujące dokumenty:
1.    dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2.     szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające
lub zamienne),
3.    protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
4.    protokoły odbiorów częściowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6.     dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały),
7.    wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakości (PZJ),
8.     deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych
robót właścicielom urządzeń,
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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 i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu r ękojmi i gwarancji
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór
po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8,4. „Odbiór ostateczny
robót(końcowy) robót".

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę
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obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach
umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana
przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą
obejmować:
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
•   wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy,
•   wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
•   koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
•   podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2. l. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
(a)      opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,
(b)      ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczeństwa ruchu,
(c)     opłaty/dzierŜawy terenu,
(d)     przygotowanie terenu,
(e)     konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań i
drenaŜu,
(f)      tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje  :      
(a)     oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowań pionowych,
poziomych, barier i świateł,
(b)     utrzymanie płynności ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
(a)      usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
(b)     doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu     ponosi  
Wykonawca lub Zamawiający.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1.     Ustawy
-    Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz.
2016 z późn. zm.).
-    Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, póz. 177).
-    Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, póz. 881).
-    Ustawa z dnia 24 sierpnia !99! r. — o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst Dz. U, z 2002
r. Nr 147, póz. 1229).
-    Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz. J 321 z późn.
zm.).
-    Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, póz. 627 z późn.
zm.).
-    Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
póz 2086).
10.2.     Rozporz ądzenia
-    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, póz.
1779).
-    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, póz. 1780).
-    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, póz. 1650).
  -    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz, U. Nr 47, póz. 401).
-    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.
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U. Nr 120, póz. 1126).
-    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, póz. 2072).
-    Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia   11   sierpnia  2004  r.  - w  sprawie  
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem   
budowlanym (Dz. U. Nr 198, póz. 204!).
-    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie
w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, póz.
2042).
10.3.     Inne dokumenty i instrukcje
-    Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, (tom l, II, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.
-    Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, instytut Techniki    Budowlanej,

-  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo-     
 Rozwojowy Warszawa 2003.
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III.     SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

1.  WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCI ĄGOWA  
     I  KANALIZACYJNA

KOD  CPV   45332000-3 
  
(ROBOTY INSTALACYJNE WODNE I KANALIZACYJNE)

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót w zakresie wykonania wymiany wewnętrznej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej i
ciepłej wody uŜytkowej w modernizowanym budynku administracyjno-socjalnym przy ul.Witosa 76 w
Radomiu.
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu
wykonanie nowej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej i ciepłej wody uŜytkowej.
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niŜej wymienionych robót:
• - demontaŜ istniejącej instalacji wodno-kanalizacyjnej
• - montaŜ rurociągów, 
• - montaŜ armatury wody zimnej i ciepłej
• - montaŜ urządzeń,
• - próby szczelności i badania instalacji,
• - wykonanie izolacji termicznej,
• - regulacja działania instalacji.

1.3.1.   Instalacja wod- kan.       
Woda do przyborów sanitarnych zostanie doprowadzona z istniejącej instalacji wodociągowej w
budynku, natomiast ścieki sanitarne zostaną odprowadzone do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej
zlokalizowanej na działce inwestora.
Istniejąca instalację wodno-kanalizacyjną naleŜy całkowicie zdemontować. 
Instalację wodociągowa naleŜy wykonać z rur z tworzywa sztucznego lub miedzianych. Przewody naleŜy
prowadzić w posadzce budynku lub w bruzdach ściennych , w izolacji termicznej.
Do wewnętrznego gaszenia poŜaru przewiduje się instalację nawodnioną włączoną w instalację bytowo-
gospodarczą..W pomieszczeniu komunikacji projektuje się hydrant p.poŜ. o śr. 25 mm w szafce wyposaŜonej w
wąŜ półsztywny o długości 30 mm oraz prądnicę.
Woda ciepła przygotowywana będzie w elektrycznych pojemnościowych podgrzewaczach wody :
- dla jadalni o poj. 80 dm3 oraz dla pomieszczeń recepcji i w-c o poj. 10 dm3.
Ścieki sanitarne zostaną wyprowadzone do studzienek rewizyjnych zlokalizowanych  na działce
inwestora. Z budynku wyprowadzone są dwa istniejące wyjścia kanalizacji sanitarnej. Projektowane jest
wyjście trzecie do studzienki inspekcyjnej z tworzywa. Studzienki połączone są z istniejąca siecią
kanalizacji sanitarnej znajdującą się na działce inwestora.
Instalację naleŜy wykonać z rur PVC kielichowych łączonych na wcisk z uszczelkami gumowymi. Piony
naleŜy zakończyć wywiewkami i wyprowadzić nad dach. U podstawy kaŜdego pionu naleŜy zamontować
rewizje.

1.4. Ogólne wymagania
• Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową,
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i
28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych”
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COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.
• Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku
niemoŜliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliŜonych charakterystykach
i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą
powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a jeŜeli dotyczą zamiany
materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montaŜowe naleŜy realizować zgodnie z „Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne
i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIAŁY
• Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby produ-
centów krajowych i zagranicznych.
• Wszystkie materiały uŜyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.
2.1. Przewody
• Rozprowadzenia, połączenia lokalne i podejścia do armatury  projektowane są z rur z tworzywa 
wielowarstwowych np.PE-RT/AL/PE-RT np.Uponor lub równowaŜne.
• Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych z PVC, uszczelnionych w
kielichach gumowymi pierścieniami zaopatrzonych w rewizje oraz  rury wywiewne lub zawory
napowietrzająco-odpowietrząjące typ Wirquin oraz kratki ściekowe.  
• Odcinek kanalizacji sanitarnej zewnętrznej naleŜy wykonać z rur kielichowych do sieci
kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC – U typu N  wg PN-85/C-89205  i ISO
4435:1991  o śr. 110 oraz 160 mm  łączone na uszczelki gumowe, które dostarcza producent rur.
• Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych
wŜerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami mechanicznymi.
2.2. Armatura

• Instalacja ma być wyposaŜona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę wypływową – zawory
odcinające kulowe, do płuczek  zawory chromoniklowe  z węŜykiem elastycznym,  zawory
czerpalne ze złączką do węŜa  – niklowane oraz  do umywalek i zlewozmywaków baterie
chromoniklowe.

• Instalacja p.poŜ –  hydrant o śr. 25 mm w szafce hydrantowej z węŜem półsztywnym o dł. 30 m i
prądnicą

2.3. Przybory sanitarne
Budynek naleŜy wyposaŜyć  w następujące przybory sanitarne: 
umywalki ceramiczne białe z postumentami lub półpostumentami  z bateriami ściennymi
miski ustępowe  typu kompact z zaworem kątowym chromowanym 
• zlewozmywaki ze stali chromonikowej
• pisuar z zaworem spłukującym
elektryczny pionowy pogrzewacz pojemnościowy o poj. 80 dm3 (pom.jadalni)
elektryczne pionowe pogrzewacze pojemnościowe o poj. 10 dm3 (pom.recepcji i w-c)
2.4. Elementy uzupełniające kanalizacji sanitarnej

• Odcinek zewnętrzny instalacji kanalizacji sanitarnej naleŜy zaopatrzyć w
studzienkę z tworzywa o śr. 425 mm z włazem Ŝeliwnym.  

2.5 Izolacja termiczna
• Izolację ciepłochronną rurociągów prowadzonych po wierzchu ścian wykonać z materiałów
niepalnych np. otuliny thermaflex w płaszczu z folii niepalnej, natomiast przewody w bruzdach oraz
posadzkach zaizolować otulinami typu thermocompact (thermaflex) grub. 9 mm lub inną o podobnych
właściwościach, posiadającą atest o współczynniku przenikania ciepła k-0,38 W/m^K.
• Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydaną
przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZĘT
• Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku
materiałów.
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4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
4.1. Rury
• Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki
naleŜy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur
i kształtek naleŜy unikać ich zanieczyszczenia.
4.2. Elementy wyposaŜenia
• Transport elementów wyposaŜenia do „białego montaŜu” powinien odbywać się krytymi
środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposaŜenia
naleŜy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.
4.3. Armatura
• Dostarczoną na budowę armaturę naleŜy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę naleŜy
składować w magazynach zamkniętych. Baterie oraz armaturę transportować krytym środkiem
transportu, natomiast składować, do czasu montaŜu, w oryginalnym fabrycznym opakowaniu w
pomieszczeniu zabezpieczonym przed ingerencją osób postronnych.
4.4. Izolacja termiczna
• Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewoŜone krytymi
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem.
• Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych naleŜy przechowywać w po-
mieszczeniach krytych i suchych. NaleŜy unikać dłuŜszego działania promieni słonecznych na otuliny
z PE, poniewaŜ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
• Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny
i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. MontaŜ rurociągów
• Rurociągi łączone będą przez skręcanie za pomocą kształtek gwintowanych (rury stalowe
ocynkowane) i kształtek zaciskowych lub zgrzewanych (rury z tworzywa) . Wymagania ogólne dla
połączeń gwintowanych, zaprasowywanych i zgrzewanych określone są w tomie II „Warunków
technicznych wykonania i odbioru robót .....”.
• Przy montaŜ rur z  tworzyw sztucznych naleŜy uwzględnić wytyczne zawarte  w „Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” opracowane przez PKTSGG W-
Wa. I w odpowiednich normach przedmiotowych.
• Przed układaniem przewodów naleŜy sprawdzić trasę oraz usunąć moŜliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy
betonowej i muru).
• Przed zamontowaniem naleŜy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery
i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno uŜywać.
• Kolejność wykonywania robót:
– wyznaczenie miejsca ułoŜenia rur,
– wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,
– przecinanie rur,
– załoŜenie tulei ochronnych,
– ułoŜenie rur z zamocowaniem wstępnym,
– wykonanie połączeń.
• W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać Ŝadnych połączeń.
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między
zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei naleŜy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym.
Wypełnienie powinno zapewniać jedynie moŜliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna
być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia
poŜarowego naleŜy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających.
• Przewody pionowe naleŜy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej
co 3,0 m dla rur o średnicy 15–20 mm, przy czym na kaŜdej kondygnacji musi być zastosowany co
najmniej jeden uchwyt.
• Wykonaną instalację naleŜy zaizolować .
• Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje.
5.2. MontaŜ armatury i osprzętu
• MontaŜ armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
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5.3. Badania i uruchomienie instalacji
• Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być
poddana próbie szczelności.
• Instalacje naleŜy dokładnie odpowietrzyć.
• JeŜeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności naleŜy przeprowadzić
dla kaŜdego zładu oddzielnie.
• Z próby szczelności naleŜy sporządzić protokół.
• NaleŜy umoŜliwi ć chwilowe podniesienie temperatury wody do min. 70 st.C w celu dezynfekcji
instalacji ciepłej wody.
5.4. Wykonanie izolacji ciepłochronnej
• Roboty izolacyjne naleŜy rozpocząć po zakończeniu montaŜu rurociągów, przeprowadzeniu próby
szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyŜszych robót protokołem odbioru.
• Otuliny termoizolacyjne powinny być nałoŜone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłuŜne
elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej.
• Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy uŜyciu
konwencjonalnych narzędzi.

5.5. Wykonanie robót – odcinek ziemny

5.5.1. Wymagania ogólne
Ogólne warunki wykonania robót podano w OST.
Wykonawca  przedstawi  Inwestorowi  do  akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram  robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonana kanalizacja sanitarna.

5.5.2. Roboty przygotowawcze
Projektowana oś kanału powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś przewodu
wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z załoŜeniem ciągów reperów roboczych.
Punkty na osi trasy naleŜy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoź-
dziami. Kołki osiowe naleŜy wbić na kaŜdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50 m.
Na kaŜdym prostym odcinku naleŜy utrwalić  co najmniej 3 punkty.  Kołki  świadki wbija się po dwu
stronach wykopu, tak aby istniała moŜliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie
zabudowanym repery robocze naleŜy osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg
reperów roboczych naleŜy nawiązać do reperów sieci państwowej.
Przed przystąpieniem do robót  ziemnych  naleŜy  wykonać  urządzenie  odwadniające,  zabezpieczające
wykopy  przed  wodami  opadowymi,  powierzchniowymi  i  gruntowymi.  Urządzenie  odprowadzające
naleŜy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót.
Przed przystąpieniem do budowy kanalizacji naleŜy udroŜnić istniejące odcinki kanalizacji, do których
przewidziano podłączenie projektowanych kanałów.

5.5.3. Roboty ziemne
Wykopy  pod  kanalizację  naleŜy  wykonać  o  ścianach  pionowych  lub  ze  skarpami,  ręcznie  lub
mechanicznie, zgodnie z normami PN-B-10736:1999 oraz PN-EN 1610.Wykopy o głębokości większej
niŜ 1 m naleŜy bezwzględnie umocnić wypraskami stalowymi.
Wykop pod kanał naleŜy rozpocząć od najniŜszego punktu, tj. od wylotu do odbiornika i prowadzić w
górę w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to moŜliwość grawitacyjnego odpływu wód z
wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych.
Krawędzie boczne wykopu oznacza się  przez odmierzenie od kołków osiowych, prostopadle do trasy
kanału, połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych, naciągnięcie sznura
wzdłuŜ nich i naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą.
Wydobywaną ziemię na odkład naleŜy składować wzdłuŜ krawędzi wykopu w odległości 1,0 m od jego
krawędzi,  aby  utworzyć  przejście  wzdłuŜ  wykopu.  Przejście  to  powinno  być  stale  oczyszczane  z
wyrzucanej ziemi.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do głębokości 4,0 m powinno wynosić  przy braku wody gruntowej
i usuwisk:
– w gruntach bardzo spoistych 2:1,
– w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spękanych 1:l,
– w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych l:1,25,
– w gruntach niespoistych l:1,50,
przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi wykopu z
pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu.
Dla gruntów nawodnionych naleŜy prowadzić wykopy umocnione.
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Przy  prowadzeniu  robót  przy  pasie  czynnej  jezdni,  wykopy  naleŜy  umocnić  wypraskami.  Obudowa
powinna wystawać 15 cm ponad teren.

  Spód wykopu naleŜy pozostawić na poziomie wyŜszym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy naleŜy wykonać bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu.  Pogłębienie wykopu do projektowanej  rzędnej  naleŜy wykonać  bezpośrednio przed
ułoŜeniem podsypki.
W trakcie  realizacji  robót  ziemnych  naleŜy  nad  wykopami  ustawić  ławy celownicze  umoŜliwiające
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna.
Ławy naleŜy montować nad wykopem na wysokości ok. 1,0 m nad powierzchnią terenu w odstępach co
30 m. Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie projektowanej osi przewodu.
Wszystkie  napotkane  przewody  podziemne  na  trasie  wykonywanego  wykopu,  krzyŜujące  się  lub
biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.
Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej
niŜ 1 m od poziomu terenu, w odległościach nie przekraczających 20 m.
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej.
Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać ±3 cm dla gruntów zwięzłych, ±5 cm dla
gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi ±5 cm.
Pod studzienki kanalizacyjne betonowe naleŜy wykonać wykop obiektowy 2,5 x 2,5 m. 
5.5.4. Odspojenie i transport urobku
Rozluźnienie  gruntu  odbywa  się  ręcznie za  pomocą  łopat  i  oskardów lub  mechanicznie  koparkami.
Rozluźniony grunt wydobywa się  na powierzchnię  terenu przez przerzucanie nad krawędzią  wykopu,
który następnie po załadowaniu na środki transportowe naleŜy wywieŜć i
złoŜyć w miejsce wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Inwestora.

5.5.5. Obudowa ścian i rozbiórka obudowy
Wykonawca  przedstawi  do  akceptacji  Inwestorowi  szczegółowy  opis  proponowanych  metod
zabezpieczenia wykopów na czas budowy kanalizacji sanitarnej, zapewniający bezpieczeństwo pracy i
ochronę wykonywanych robót.
5.5.6. Odwodnienie wykopu na czas budowy kolektorów
Przy  odwodnieniu  powierzchniowym  woda gruntowa  z  warstwy filtracyjnej  zostanie  odprowadzona
grawitacyjnie rurociągiem drenarskim o śr. 80 mm do studzienki zbiorczej o śr. 500 mm umieszczonej w
dnie na końcu wykopu,  skąd zostanie odpompowana poza zasięg robót względnie spłynie grawitacyjnie
do odbiornika.
 Zakres robót  odwadniających naleŜy dostosować  do rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych w
trakcie wykonywania robót.

5.5.7. PodłoŜe
Grubość warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 0,10 m.
Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoŜa ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków drewna,
kamieni lub gruzu.
PodłoŜe powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni.
Dopuszczalne  zmniejszenie  grubości  podłoŜa  od  przewidywanej  w  Dokumentacji  Projektowej  nie
powinno być większe niŜ 10%.
Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoŜa od rzędnych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej
nie powinno przekraczać w Ŝadnym jego punkcie ±1 cm.
Badania podłoŜa naturalnego i umocnionego – zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735 .

5.5.8. Zasypka i zagęszczenie gruntu
UŜyty  materiał  i  sposób  zasypania  przewodu  nie  powinien  spowodować  uszkodzenia  ułoŜonego
przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość  warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,3 m dla rur z PVC.
Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach:
etap I  – wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach;
etap II – po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach

połączeń;
etap III – zasyp  wykopu  gruntem  rodzimym,  warstwami z  jednoczesnym  zagęszczeniem  i

rozbiórką odeskowań i rozpór ścian wykopu.
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, (piasek) bez grud i
kamieni,  mineralny,  sypki,  drobno lub  średnioziarnisty .  Materiał  zasypu powinien być  zagęszczony
ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza, Ŝeby kanał
nie uległ zniszczeniu. Zasypanie wykopów powyŜej warstwy ochronnej dokonuje się równieŜ piaskiem,
warstwami 0,1-0,2 m, z jednoczesnym zagęszczeniem jak dla ruchu średniego lub cięŜkiego i  ewentualną
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rozbiórką odeskowań i rozpór ścian wykopu.
Zasypanie wykopów naleŜy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody zagęsz-
czenia przy zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczenia gruntów zgodnie z wymaganiami.

5.5.9. Roboty montaŜowe
Po  przygotowaniu  wykopu  i  podłoŜa  moŜna  przystąpić  do  wykonania  montaŜowych  robót
kanalizacyjnych.
W celu  zachowania  prawidłowego  postępu  robót  montaŜowych  naleŜy  przestrzegać  zasady  budowy
kanału  od  najniŜszego  punktu  kanału  w  kierunku  przeciwnym  do  spadu. Spadki  i  głębokości
posadowienia kolektora powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową.

5.5.10. Ogólne warunki układania kanałów
Po  przygotowaniu  wykopu  i  podłoŜa  moŜna  przystąpić  do  wykonania  montaŜowych  robót
kanalizacyjnych.
Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy kana-
łów w wykopie otwartym moŜna przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu i podłoŜa na
odcinku co najmniej 30 m.
Przewody kanalizacji sanitarnej naleŜy ułoŜyć  zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1452-1:5:2000,
PN-EN 476:2001,PN-EN 1610:2002, PN-EN 1401-1. 
Materiały uŜyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Rury do
budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu naleŜy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi
oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania.
Do wykopu naleŜy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur
do wykopu. Rury naleŜy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.
KaŜda rura po ułoŜeniu zgodnie z osią i  niweletą powinna ściśle przylegać  do podłoŜa na całej swej
długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.
Dopuszcza  się  pod  złączami  kielichowymi  wykonanie  odpowiednich  gniazd  w  celu  umoŜliwienia
właściwego uszczelnienia złączy. Poszczególne rury naleŜy unieruchomić  (przez obsypanie ziemią  po
środku długości rury) i mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić swego połoŜenia do czasu
wykonania uszczelnienia złączy. NaleŜy sprawdzić prawidłowość ułoŜenia rury (oś i spadek) za pomocą
ław celowniczych, ławy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomoc-
niczych.

  Odchyłka osi ułoŜonego przewodu od osi projektowanej nie moŜe przekraczać ±20 mm dla rur PVC.
Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie moŜe przekraczać ±1 cm.
Po  zakończeniu  prac  montaŜowych  w  danym  dniu  naleŜy  otwarty  koniec  ułoŜonego  przewodu
zabezpieczyć  przed  ewentualnym  zamuleniem  wodą  gruntową  lub  opadową  przez  zatkanie  wlotu
odpowiednio dopasowaną pokrywą.
Po sprawdzeniu prawidłowości ułoŜenia przewodów i badaniu szczelności naleŜy rury zasypać do takiej
wysokości, aby znajdujący się nad nim grunt uniemoŜliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu.

5.5.11. Kanał z rur PVC
Rury z PVC moŜna układać przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy układaniu pojedynczych
rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłoŜem, naleŜy:

-   wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu,
- wykonać  złącza, przy czym rura kielichowa (do której  jest wciskany bosy koniec następnej  rury)

winna  być  uprzednio  obsypana  warstwą  ochronną  30  cm  ponad  wierzch  rury,  z  wyłączeniem
odcinków połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur muszą  się znajdować na jednej prostej, co
naleŜy uregulować odpowiednimi podkładami pod odcinkiem wciskowym.

Rury naleŜy układać na 15 cm podsypce z piasku o grub. 15 cm zagęszczonej do współczynnika Js >    
95 %, natomiast kanał obsypać obsypką piaskową do wysokości 30 cm ponad przewód..

Rury z PVC naleŜy łączyć  za pomocą  kielichowych połączeń  wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierścieniem gumowym. W celu prawidłowego przeprowadzenia montaŜu przewodu
naleŜy  właściwie  przygotować  rury  z  PVC,  wykonując  odpowiednio  wszystkie  czynności
przygotowawcze, takie jak:

-   przycinanie rur,
-   ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego naleŜy zukosować bose końce rury pod kątem
15°. Wymiary wykonanego skosu powinny być takie, aby powierzchnia połowy grubości ścianki rury
była  nadal  prostopadła  do  osi  rury.  Na  bosym  końcu  rury  naleŜy  przy  połączeniu  kielichowym
wciskowym zaznaczyć głębokość złącza.
Złącza  kielichowe  wciskane  naleŜy  wykonywać  wkładając  do  wgłębienia  kielicha  rury  specjalnie
wyprofilowaną pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy zukosowany koniec rury do
kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego końca rury przy
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średnicach powyŜej 90 mm uŜywać naleŜy wciskarek.
Potwierdzeniem prawidłowego  wykonania  połączenia  powinno  być  osiągnięcie  przez  czoło  kielicha
granicy wcisku oraz współosiowość łączonych elementów.
Podobne wymagania odnoszą się do łączenia bosych odcinków rur o innej średnicy za pomocą nasuwki z
pierścieniem gumowym. NaleŜy przy tym zwrócić uwagę na to, aby koniec bosy rury posiadał oznaczenie
granicy wcisku. Oznaczenia te powinny być podane przez producenta.
Połączenia  kielichowe  przed  zasypaniem  naleŜy  owinąć  folią  z  tworzywa  sztucznego  w  celu
zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.5.12. Studzienki kanalizacyjne
Ogólne wytyczne wykonawstwa:

Studzienkę z tworzywa naleŜy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz zaleceniami producenta. 

Studnie wykonać zgodnie z normą PN-B-10729, PN-EN 476, PN-EN 1091. Klasy obciąŜeń C250-D400
wg PN-EN-124;2000.
Studzienki kanalizacyjne naleŜy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową.
Elementy prefabrykowane, zaleŜnie od cięŜaru, moŜna układać ręcznie lub przy uŜyciu lekkiego sprzętu
montaŜowego. Przy montaŜu elementów naleŜy zwrócić uwagę na właściwe ustawienie poszczególnych
elementów,  wykorzystując  oznaczenia  montaŜowe  (linie)  znajdujące  się  na  wyŜej  wymienionych
elementach. Studzienki naleŜy wykonać równolegle z budową kanałów sanitarnych.
5.5.13. Próba szczelności odcinka ziemnego
Próbę szczelności przewodów naleŜy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-EN 1610:2002.  
Próbę szczelności na eksfiltrację przeprowadza się odcinkami pomiędzy studzienkami rewizyjnymi.
Badany odcinek naleŜy zamknąć mechanicznie w studzienkach za pomocą korków lub pneumatycznych
worków. Urządzenia do zamykania badanych kanałów muszą być na czas próby wyposaŜone w króćce z
zaworami  dla:  doprowadzenia  wody,  odpowietrzenia  w najwyŜszym punkcie,  połączenia  urządzenia
pomocniczego, opróŜnienia kanału z wody po próbie.
Przewód z rur kanałowych PVC poddaje się próbie na ciśnienie o wartości 3.0 m sł. w. Czas próby – 30
min. Przewód uwaŜa się za szczelny gdy dopełnienie wody w czasie trwania próby nie wynosi więcej niŜ
0,02 dm3/m2 powierzchni rury. Badany odcinek przed próbą powinien pozostawać przez jedną godzinę
całkowicie napełniony. Po sprawdzeniu na szczelność, złącza zabezpiecza się obsypką z piasku w strefie
kanałowej z odpowiednim zagęszczeniem. Przeprowadzona wcześniej próba szczelności na ciśnienie 3.0
m sł. w. jest gwarancją zabezpieczenia przewodu przed infiltracją wód gruntowych do ww. wartości.
Kanały z rur Ŝelbetowych podlegają badaniu szczelności kanału na infiltrację wód gruntowych oraz na
eksfiltrację.  Wynik badania kanału na infiltrację  wody gruntowej  naleŜy uznać  za pozytywny,  jeŜeli
przenikanie wód gruntowych do kanału w ciągu doby nie przekroczy 40 dm3/m2 powierzchni bocznej
kanału.  Wynik  badania kanału Ŝelbetowego na eksfiltrację  da wynik  pozytywny,  jeŜeli  nie  zostanie
stwierdzona ucieczka wody przez złącza, a ucieczka wody przez ściany w ciągu 8 godzin nie przekroczy
2% pojemności badanego odcinka kanału.
Ponadto naleŜy wybudowane kanały poddać badaniom:
prostoliniowość ułoŜenia kanału poprzez prześwietlenie lusterkiem,
jednostajności spadku przez niweletę  dna w studniach oraz sprawdzając prawidłowość  spływu wody,
wymiarów kanału poprzez kontrole wymiarów kinet, studni rewizyjnych poprzez pomiar lustra wody w
badanej studni, próbę szczelności uwaŜa się za pozytywną,  jeŜeli ubytek wody nie przekracza 2 l/m2

powierzchni zwilŜonej w ciągu doby.
5.5.14. Sprawdzenie deformacji przekroju poprzecznego przewodu odcinka ziemnego
Po całkowitym zasypaniu wykopu zaleca się przeprowadzenie pomiaru poprzecznej deformacji przewodu
PVC. Próbę przeprowadza się specjalnym urządzeniem wsuwanym do wnętrza rury na odległość min. 3,0
m od studzienki rewizyjnej. Pionowe odkształcenie rury przy dobrze posadowionym kanale nie powinno
być większe niŜ 3-6% zewnętrznej średnicy rury.

5.5.15. UdroŜnienie istniejącej kanalizacji zewnętrznej
Przed  podłączeniem  kanałów  do  istniejących  ciągów  kanalizacyjnych  naleŜy  je  udroŜnić  przez
oczyszczenie.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
• Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej powinna być
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne
i przemysłowe”.
• KaŜda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości
producenta.
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• Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, naleŜy daną fazę robót
uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.

7. ODBIÓR ROBÓT
• Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji naleŜy dokonać zgodnie z „Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i prze-
mysłowe”
• W stosunku do następujących robót naleŜy przeprowadzić odbiory między operacyjne:
– przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów),
– ściany w miejscach montaŜu przyborów (otynkowanie),
– bruzdy w ścianach: – wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierun-
kiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych.
• Z odbiorów międzyoperacyjnych naleŜy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz
przydatność robót i elementów do prawidłowego montaŜu.
• Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót naleŜy dokonać końcowego
odbioru technicznego instalacji.
• Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
-    Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania
robót,
– Dziennik budowy,
– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez
dostawców materiałów),
– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
– protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,
• Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić:
– zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,
– protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek,
– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia),
– protokoły badań szczelności instalacji.

8. OBMIAR ROBÓT
• Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
• Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje 
           sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988.
• „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa 
            2001.
•      PN –76/B-02861 „Ochrona przeciwpoŜarowa w budownictwie. Suche piony. Wymagania i     
            badania.”
•     PN-72/B-02865  „PrzeciwpoŜarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa 
            wewnętrzna przeciwpoŜarowa.”
•      PN –85/B-02421  „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury  i
            urządzeń. Wymagania i badania.”
•      PN-76/B-02440  „Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody uŜytkowej. Wymagania.”
•      PN-71/B-10420  „Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.”
•      PN-81/B-10700/00 „Instalacje wewnętrzne   wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
             badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.”
•      PN-81/B-10700/01  „Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.”
•      PN-81/B-10700/02  „Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur
             stalowych ocynkowanych.”
•      PN-83/B-10700/04  „Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku
            winylu i polietylenu.”
•      PN-82/M- 54910  „Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacji 
            wodociągowej.”
•     PN-85/M-75178/00  „Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.”
•     PN-76/M74001 „Armatura sieci domowej. Wymagania i badania
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       2. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
    

KOD  CPV  45331100-7    
    

(INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA)

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
w zakresie wykonania wymiany instalacji centralnego ogrzewania w modernizowanym budynku
administracyjno-socjalnym przy ul.Witosa 76 w Radomiu.
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu
wykonanie wymiany grzejników instalacji c.o.. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest
z wykonaniem niŜej wymienionych robót:
• demontaŜ istniejących grzejników c.o.
• demontaŜ armatury odcinającej
� demontaŜ rurociągów
� montaŜ  rurociągów 
� montaŜ armatury grzejnikowej
� montaŜ  grzejników stalowych płytowych  
• próby szczelności i badania instalacji,
• wykonanie izolacji termicznej,
• regulacja działania instalacji.
1.3.1. Przyjęte rozwiązania projektowe  
Zasilenie obiektu w ciepło z węzła cieplnego zlokalizowanego w budynku. 
Przewidziano całkowity demontaŜ istniejącej instalacji centralnego ogrzewania oraz wykonanie nowej.
Projektuje się ogrzewanie wodne dwururowe o parametrach 90/70 st.C pracujące w układzie zamkniętym
Instalację naleŜy wykonać z rur z tworzywa sztucznego lub miedzianych prowadzonych w warstwach
posadzkowych w izolacji termicznej. Jako elementy grzejne przewiduje się montaŜ grzejników
stalowych płytowych z zasilaniem bocznym. Przy grzejnikach naleŜy zainstalować zawory
termostatyczne, natomiast na gałązkach powrotnych zawory odcinające oraz odpowietrzniki w korku
grzejnika. Po zamontowaniu grzejników wykonać wstępną regulację przy pomocy nastaw zaworów
termostatycznych oznaczonych na rzutach instalacji. Korektę nastaw przeprowadzić przy próbie
instalacji na gorąco przy czynnej pompie obiegowej c.o. .
 1.4. Ogólne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych.
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 niemoŜliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliŜonych
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej
nie mogą powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a jeŜeli dotyczą
zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne,nie mogą powodować
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montaŜowe naleŜy realizować zgodnie z „Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne
i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIAŁY
• Do wykonania adaptacji instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby
producentów krajowych i zagranicznych.
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• Wszystkie materiały uŜyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.
2.1. Przewody
• Instalację centralnego ogrzewania naleŜy wykonać z rur z tworzywa wielowarstwowych np.PE-
RT/AL/PE-RT np.Uponor lub równowaŜne.
• Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez
widocznych wŜerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami mechanicznymi.
2.2. Grzejniki
• Jako elementy grzejne instalacji zastosowano grzejniki stalowe płytowe np.Purmo typ C
(zasilenie boczne) lub równowaŜne
2.3. Armatura
• Na podejściach do grzejników płytowych montować nowe zawory grzejnikowe termostatyczne
typu RTD-N Danfoss lub równowaŜne 
• Na gałązkach powrotnych grzejników naleŜy zamontować zawory powrotne typu RLV Danfoss
lub równowaŜne. 
• Instalację naleŜy zaopatrzyć w kulową armaturę odcinającą.
2.4. Izolacja termiczna  
W przypadku ingerencji w instalację zaizolowaną termicznie, naleŜy uzupełnić istniejąca izolację
zgodnie z poniŜszymi załoŜeniami: 
• Izolację ciepłochronną rurociągów prowadzonych po wierzchu ścian wykonać z materiałów
niepalnych np., otuliny  thermaflex, natomiast przewody w bruzdach oraz posadzkach zaizolować
otulinami typu climaflex lub inną o podobnych właściwościach, posiadającą atest o współczynniku
przenikania ciepła k-0,38 W/m^K.
• Grubości izolacji  dla przewodów ułoŜonych w przegrodach budowlanych ogrzewanych
pomieszczeń: 

– do dw-22 mm – 20 mm
– dw 22-35 mm – 30 mm
– dw 35-100 mm – ½ dw 

Dla przewodów ułoŜonych w podłodze grub. 6-9 mm
• Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydaną
przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZĘT
• Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ przy
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
4.1. Rury
• Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki
naleŜy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur
i kształtek naleŜy unikać ich zanieczyszczenia.
4.2. Grzejniki
• Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie
grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kaŜdej 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, ułoŜonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem
i uszkodzeniem.
4.3. Armatura
• Dostarczoną na budowę armaturę naleŜy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę naleŜy
składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny być
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze
naleŜy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.
4.4. Izolacja termiczna
• Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewoŜone krytymi
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem.
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• Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych naleŜy przechowywać
w pomieszczeniach krytych i suchych. NaleŜy unikać dłuŜszego działania promieni słonecznych na
otuliny z PE, poniewaŜ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny
i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej MontaŜ przewodów

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. MontaŜ rurociągów
Przy montaŜ rur z  tworzyw sztucznych naleŜy uwzględnić wytyczne zawarte  w „Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” opracowane przez PKTSGG W-
Wa. i w odpowiednich normach przedmiotowych.
Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: „Wytyczne
projektowania centralnego ogrzewania” oraz zeszyt 5,6,10.
• Przed układaniem przewodów naleŜy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (moŜliwe do
wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy
betonowej i muru).
• Przed zamontowaniem naleŜy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery
i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno uŜywać.
• Kolejność wykonywania robót:
– wyznaczenie miejsca ułoŜenia rur,
– wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,
– przecinanie rur,
– załoŜenie tulei ochronnych,
– ułoŜenie rur z zamocowaniem wstępnym,
– wykonanie połączeń.
• Rurociągi poziome naleŜy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku
źródła ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu.
• W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać Ŝadnych połączeń.
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między
zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei naleŜy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym.
Wypełnienie powinno zapewniać jedynie moŜliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna
być większa o 6÷8 mm od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice
oddzielenia poŜarowego naleŜy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających.
• Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) naleŜy mocować do ścian za pomocą
uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15÷20 mm, przy czym na kaŜdej
kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony naleŜy łączyć do rurociągów
poziomych za pośrednictwem odsadzek o długości ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby
moŜliwa była kompensacja wydłuŜeń przewodów.
5.2. MontaŜ grzejników
• Grzejniki montowane przy ścianie naleŜy 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.

• Grzejniki naleŜy montować w opakowaniu fabrycznym. JeŜeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub by go osuszać, grzejnik
powinien być zapakowany. JeŜeli opakowanie zostało zniszczone, grzejnik naleŜy w inny sposób
zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane dopiero po
zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych.
• Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu
złączek w grzejniku nie następowały Ŝadne napręŜenia. Niedopuszczalne są działania mogące
powodować deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej.
5.3. MontaŜ armatury i osprzętu
• Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych,
z zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz pasty
miniowej.
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• Kolejność wykonywania robót:
– sprawdzenie działania zaworu,
– nagwintowanie końcówek,
– wkręcenie pół-śrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem
uszczelniającym,
– skręcenie połączenia.
• Na przewodach poziomych armaturę naleŜy w miarę moŜliwości ustawić w takim połoŜeniu, by
wrzeciono było skierowane do góry i leŜało w płaszczyźnie pionowe przechodzącej przez oś przewodu.
• Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki naleŜy umieszczać w miejscach widocznych
oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli.
• Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe
przy pomocy odpowietrzników automatycznych, np. firmy SPIROTOP lub firmy TACO, z zaworem sto-
powym, montowanym w najwyŜszych punktach instalacji. Bezpośrednio pod zaworem
odpowietrzającym naleŜy zamontować zawór kulowy, np. firmy Naval.
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 naleŜy instalację podlegającą próbie (lub jej część)
kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania naleŜy instalację
napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania.
Wymagania i badania dotyczące jakości wody”, lub z dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji
COBRTI-INSTAL.
• Instalację naleŜy dokładnie odpowietrzyć.
• JeŜeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności naleŜy przeprowadzić
dla kaŜdego zładu oddzielnie.
• Badania szczelności instalacji na zimno naleŜy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej
powyŜej 0°C.
• KaŜdy 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 naleŜy przeprowadzić zgodnie z „Warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i prze-
mysłowe”, tzn. ciśnienie robocze powiększone o 2 bary, lecz nie mniejsze niŜ 4 bary. Ciśnienie podczas
próby szczelności naleŜy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do przekroczenia jego maksymalnej
wartości 12 barów.
• Do pomiaru ciśnień próbnych naleŜy uŜywać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt
zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w moŜliwie najniŜszym punkcie instalacji.
• Wyniki badania szczelności naleŜy uznać za pozytywne, jeŜeli w ciągu 20 min. nie stwierdzono
przecieków ani roszenia.
• Z próby ciśnieniowej naleŜy sporządzić protokół.
• Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności naleŜy przeprowadzić próbę na gorąco, przy
najwyŜszych – w miarę moŜliwości – parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczających
parametrów obliczeniowych.
• Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą instalacji.
5.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej
• Roboty izolacyjne naleŜy rozpocząć po zakończeniu montaŜu rurociągów, przeprowadzeniu
próby szczelności i  wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni 
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyŜszych robót
protokołem odbioru.
• Otuliny termoizolacyjne powinny być nałoŜone na styk i powinny ściśle przylegać do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne
i wzdłuŜne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów
warstwy dolnej.
• Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy uŜyciu
konwencjonalnych narzędzi.
• Grubość wykonanie izolacji nie powinna się róŜnić od grubości określonej w dokumentacji
technicznej więcej niŜ o –5 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
• Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami
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technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne
i przemysłowe”.
• KaŜda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości
producenta.
• Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, naleŜy daną fazę
robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie
ponownie.

7. ODBIÓR ROBÓT
• Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, naleŜy dokonać
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz normą PN-64/B-10400.
• Odbiory międzyoperacyjne naleŜy przeprowadzić w stosunku do następujących robót:
– przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów),
– ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie),
– bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych.
• Z odbiorów międzyoperacyjnych naleŜy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz
przydatność robót i elementów do prawidłowego montaŜu.
• Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót naleŜy dokonać końcowego
odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.
• Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
– Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie  wykonywania
robót,
– Dziennik budowy,
– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostaw-
ców materiałów ),
– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
– protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,
• Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić:
– zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,
– protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek,
– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia),
– protokoły badań szczelności instalacji.

8. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych.  Tom II Instalacje    
            sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988.
• „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” 
            oprac.PKTSGG W-wa
• „Poradnik projektanta” oprac. KAN, wyd.październik 2001 r.
• 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”.
• PN-82/B-02402 „Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach”
• 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)”.
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• 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”.
• PN-B-02421  „Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń”
• PN-91/B-02415  „Uzupełnienie instalacji w wodę”

27



3.  INSTALACJA   WENTYLACJI  MECHANICZNEJ

KOD CPV 45331210-1

(INSTALOWANIE WENTYLACJI)

1. WSTĘP
1.1. Specyfikacja techniczna instalacji wentylacji podstawowej

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót w zakresie wykonania instalacji wentylacji mechanicznej w modernizowanym budynku
administracyjno-socjalnym przy ul.Witosa 76 w Radomiu.
1.2. Przedmiot i zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Przedmiotem opracowania jest projekt przetargowy na wykonanie n/w instalacji. Zakres opracowania
obejmuje następujące roboty instalacyjne:

– wykonanie instalacji nawiewno-wywiewnej
– montaŜ urządzeń wentylacyjnych 

1.2.1 Przyjęte rozwiązania projektowe instalacji wentylacji
W budynku naleŜy wykonać modernizację instalacji wentylacji pomieszczeń. 
W celu zapewnienia wentylacji nawiewno-wywiewnej projektuje się centralę wentylacyjną nawiewno-
wywiewną z wymiennikiem krzyŜowym, ogrzewaniem i chłodzeniem, podwieszaną typu VS-10 VTS lub
równowaŜną . Nawiew powietrza zapewniony będzie za pomocą czerpni ściennej usytuowanej w ścianie
murowanej. 
Elementami przewodzącymi powietrze będą kanały wentylacyjne systemu Climaver z płyt wykonanych z
włókien szklanych połączonych Ŝywicą termoutwardzalną . Uzbrojenie kanałów stanowić będą kratki
wentylacyjne.
W pomieszczeniu w-c projektuje się montaŜ na kanale murowanym wentylatora kanałowego typu EDM 100
lub równowaŜnego .
1.2.2.  Określenia podstawowe
Wentylacja podzielona została na dwa systemy wentylowania: system nawiewny i system wywiewny.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST .
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów
W skład zespołu nawiewno-wywiewnego wchodzi:
- Centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem krzyŜowym ,ogrzewaniem i chłodzeniem

podwieszaną o zakresie: Vmin.-436 m3/h i Vmax-1160 m3/h np. typu VS-10 VTS lub równowaŜna.
Centrala składać się będzie z filtra, nagrzewnicy, chłodnicy, wymiennika krzyŜowego i sekcji
wentylatora.

-  Czerpnia ścienna 500x500 mm
- Wentylator kanałowy typu EDM 100 Q-95 m3/h, N-13W lub równowaŜny
- Kratki wentylacyjne o wym. 200x200 mm
- Kanały wentylacyjne systemu Climaver z płyt wykonanych z włókien szklanych połączonych Ŝywicą

termoutwardzalną o wym. 200x300 mm        

Wykonawca zobowiązany jest w Projekcie Przetargowym do zachowania określonych materiałów, produ-
centów, typów urządzeń oraz rozwiązań projektowych.
Wentylatory łazienkowe i wyciągowe naleŜy montować na podkładkach uszczelniających i tłumiących
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przenoszone wibracje.
Kanały wentylacyjne systemu Climaver naleŜy zaizolować matami z wełny mineralnej z warstwą folii
aluminiowej. 
Instalacje naleŜy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich Norm
wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskazanymi w Projekcie
Budowlanym i Projekcie Przetargowym, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano-montaŜowych. tom II, warunkami odnoszącymi się do poszczególnych robót oraz zgodnie ze
sztuką budowlaną. Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych
certyfikatów zgodności i atestów, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia wszystkich
zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem
bezpieczeństwa, a w stosunku do urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na
znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią
deklarację zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz
wymaganiami określonymi właściwymi przepisami. Obowiązkiem Wykonawcy jest upewnienie się, Ŝe
zastosowane urządzenia posiadają aktualne certyfikaty zgodności lub atesty, dopuszczenia, etc. i mogą
być dostarczone przez dostawców w wymaganym terminie. W przeciwnym wypadku, a takŜe jeśli
zachodzi konieczność zmiany typu bądź wielkości zamawianego urządzenia (np. jeśli w momencie
składania zamówienia wyspecyfikowane w Projekcie Przetargowym urządzenia nie są juŜ produkowane),
naleŜy niezwłocznie wystąpić o zgodę na zmianę typu (producenta) urządzenia.
Wszelkie zmiany typów, wielkości urządzeń i materiałów, przyjętych rozwiązań w stosunku do Projektu
Przetargowego wymagają zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Elementy, których typ (producent)
nie zostały określone (np. rury stalowe, kanały wentylacyjne, materiały montaŜowe) muszą odpowiadać
aktualnym wydaniom Polskich Norm i spełniać obowiązujące wymagania. Jakość montaŜu elementów
instalacji (przewody rurowe, kanały wentylacyjne, etc.) podlega zatwierdzeniu przez Inwestora.

3. SPRZĘT
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót instalacyjnych 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST .
3.2.  Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót instalacyjnych 
 Wszelkie prace związane z obsługą sprzętu i maszyn muszą być wykonywane przez osoby przeszkolone,
a jak tego wymagają przepisy, posiadające uprawnienia. Urządzenia, których ruch stwarza zagroŜenie dla
zdrowia ludzkiego, mogą być uruchomione dopiero po uprzednim ostrzeŜeniu osób znajdujących się w ich
bezpośrednim sąsiedztwie. Prace montaŜowe przy wykorzystaniu sprzętu mechanicznego muszą spełniać
wymagania bhp i p.poŜ.

4. TRANSPORT
4.1.  Wymagania ogólne dotyczące środków transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST .
4.2.  Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportu 
Urządzenia będą dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas rozładunku
elementów instalacji, takich jak: wentylatory, centrale wentylacyjne, naleŜy zachować szczególną
ostroŜność, aby ich nie uszkodzić, pamiętając jednocześnie o zachowaniu wszelkich wymagań bhp.
Transport powyŜszych urządzeń powinien odbywać się w opakowaniach fabrycznych w sposób
zabezpieczony przed samoczynnym przemieszczeniem lub upadkiem.
 Na terenie budowy przewiduje się transport ręczny, w części wspomagany urządzeniami mechanicznymi
stanowiącymi wyposaŜenie placu budowy. Transport na terenie budowy musi spełniać wymagania
zawarte w części ogólnej specyfikacji technicznej.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania wykonania robót budowlanych 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST .
5.2. Szczegółowe wymagania wykonania robót budowlanych 
Podstawę do wykonania instalacji mogą stanowić jedynie Projekty Wykonawcze, opracowane przez
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wykonawców instalacji zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia na Budowę,
Projektem Przetargowym oraz innymi dokumentami i wymaganiami wskazanymi w Projekcie
Budowlanym, Projekcie Przetargowym, Kontrakcie lub w innych dokumentach przekazanych przez
Inwestora. Projekty Wykonawcze muszą posiadać komplet uzgodnień właściwych rzeczoznawców (do
spraw sanitarnohigienicznych, do spraw zabezpieczeń przeciwpoŜarowych oraz do spraw BHP
i ergonomii), potwierdzających ich zgodność z Projektem Budowlanym i obowiązującymi przepisami.
Projekty Wykonawcze poszczególnych instalacji i ich części składowych, w stosunku do których
wymagane są dodatkowe uzgodnienia odpowiednich władz, instytucji (w tym dostawców mediów) lub
odrębne pozwolenia na budowę, muszą być opatrzone takimi uzgodnieniami oraz posiadać wymagane
pozwolenia na budowę.
Przed rozpoczęciem robót Projekty Wykonawcze muszą zostać zaakceptowane przez Inwestora.
W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji wymienionych w Projekcie
Przetargowym oraz prac związanych z ich realizacją, zgodnie z aktualnymi wydaniami obowiązujących
lub wskazanych w przekazanych wykonawcy dokumentach, normami, przepisami, wymaganiami Projektu
Budowlanego oraz sztuką budowlaną.
Instalacje naleŜy wykonać w taki sposób, aby ich działanie spełniało wszelkie wymagania zawarte
w niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach. Przy wykonywaniu instalacji naleŜy
przestrzegać wszelkich zaleceń oraz wykorzystywać wszystkie informacje podane w przekazanych
wykonawcy dokumentach. Wszelkie wymagania szczegółowe mają za zadanie ułatwienie określenia
niezbędnych prac i w Ŝadnym wypadku nie ograniczają wymagań ogólnych.
W zakres prac wykonawcy wchodzą w szczególności

a) inwentaryzacja i komisyjne przejęcie wszelkich istniejących części składowych instalacji
wchodzących w zakres instalacji sanitarnych oraz tych, które zostały wykonane przez innych
wykonawców przed wejściem wykonawcy instalacji sanitarnych na budowę,

b) dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiałów i urządzeń, niezbędnych do wykonania
instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszących (w tym dostawa wszelkich
materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji),

c) zainstalowanie (montaŜ) wszelkich materiałów i urządzeń,
d) podłączenie do wszelkich urządzeń zasilania w energię elektryczną, sterowania

i automatycznej regulacji, poza pracami wchodzącymi w zakres instalacji elektrycznych
i AKPiA, wył ączonymi z zakresu robót,

e) przeprowadzenie wymaganych prób instalacji wraz z udokumentowaniem ich wyników
(protokóły odbiorów, wpisy do dziennika budowy),

f) przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiągnięcia
wymaganych parametrów pracy),

g) wykonanie wszelkich wymaganych pomiarów instalacji i analiz oraz przekazanie protokołów
Inwestorowi (w szczególności pomiarów przepływów, wydatków, ciśnień, temperatur,
wilgotności, poziomów głośności, wielkości elektrycznych),

h) przeprowadzenie niezbędnych prób, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie
władze lub instytucje – wraz z udokumentowaniem ich wyników,

i) przeprowadzenie odbiorów instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie władze i instytucje,
j) dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatów zgodności i atestów, świadectw

dopuszczenia do stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materiałów
i urządzeń. W wypadku, gdy zaprojektowane materiały lub urządzenia nie posiadają
aktualnych certyfikatów (atestów, dopuszczeń, etc.), wykonawca zobowiązany jest do
uzyskania ich własnym kosztem i staraniem bądź do wystąpienia o akceptację innego
materiału lub urządzenia, posiadającego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie, etc.
Proponowane materiały lub urządzenia muszą być równowaŜne z zastosowanymi w projekcie
pod względem technicznym, jakościowym, estetycznym oraz kosztowym.

k) odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót,
l) wykonanie przejść i przepustów instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne niewymagające
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dodatkowych obliczeń konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i uszczelnienie (np. przejść
instalacyjnych przez ściany i stropy, przejść szczelnych przez ściany poŜarowe, przejść przez
fundamenty, etc.).

m) jeŜeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych
otworów (przebić) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie fundamentów i konstrukcji
wsporczych pod urządzenia i instalacje, a w szczególności fundamentów i konstrukcji pod
wszelkie  wentylatory i inne urządzenia mechaniczne zlokalizowane w pomieszczeniach lub
na dachu budynku, opartych na głównej konstrukcji budynku, wraz z obróbką
i uszczelnieniem wszelkich przejść instalacji elementów konstrukcyjnych przez dach, etc.
(poza elementami wyspecyfikowanymi w części budowlano-konstrukcyjnej projektu). Prace te
muszą być prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem budowlanym oraz wykonawcami
poszczególnych robót budowlano-konstrukcyjnych,

n) wykonanie uszczelnień wszelkich przejść instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuką
budowlaną,

o) wykonanie wszelkich przejść instalacji przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpoŜarowych
zgodnie z obowiązującymi przepisami, a takŜe certyfikatami zgodności lub aprobatami
technicznymi, dopuszczeniami, etc. i instrukcjami wykonywania tego typu przejść
(np.odpowiedni sposób montaŜu klap ppoŜ. na kanałach wentylacyjnych, zainstalowanie
specjalnych, atestowanych przejść przewodów (rur) instalacji grzewczych, chłodniczych,
wodnych, kanalizacyjnych, etc.),

p) montaŜ odpowiednich elementów zapobiegających rozprzestrzenianiu się hałasu oraz drgań
spowodowanych pracą instalacji, takich jak: obudowy i osłony tłumiące, tłumiki dźwięku,
podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podkładki tłumiące, łączniki elastyczne przewodów
rurowych i kanałów wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne
i tłumiące w miejscach styku instalacji z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej
konstrukcji urządzeń i elementów instalacji – wentylatory, etc.) oraz zastosowanie
odpowiednich rozwiązań ograniczających rozprzestrzenianie drgań i hałasu,

q) zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otworów pozostałych w związku
z prowadzeniem instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane, w tym oddzielenia
poŜarowe, o ile prace te w konkretnym wypadku nie zostały wyraźnie (w odpowiednich
projektach branŜowych) włączone do zakresu robót wykonawcy robót innej branŜy (np. robót
ogólnobudowlanych),

r) kontrola istniejących linii rzędnych wysokościowych oraz kontrola wymiarów podawanych na
rysunkach z wymiarami występującymi w naturze,

s) udział w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach
koordynacyjnych,

t) uzgadnianie robót z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostałych
branŜ w fazie przygotowania i realizacji budowy,

u) sporządzenie Projektu Wykonawczego wszystkich instalacji uwzględniającego wymagania
Projektu Budowlanego, Projektu Przetargowego, Załącznika do Kontraktu, etc. Instalacji
Sanitarnych oraz uzyskanie dla Projektu Wykonawczego pozytywnych opinii rzeczoznawców:
do spraw ochrony przeciwpoŜarowej, do spraw sanitarnohigienicznych oraz do spraw BHP
i ergonomii, potwierdzających jego zgodność z Projektem Budowlanym, warunkami
Pozwolenia na Budowę oraz aktualnymi wydaniami obowiązujących norm i przepisami,
uzyskanie wymaganych pozwoleń na budowę i uzgodnień, a takŜe zatwierdzenie Projektu
Wykonawczego lub jego elementów przez właściwe władze, instytucje oraz dostawców
mediów,

v) Projekt Wykonawczy musi uwzględniać wszelkie zmiany w pozostałych branŜach
(architektura, konstrukcja, etc.) w stosunku do stanu, który stanowił podstawę do opracowania
Projektu Przetargowego instalacji sanitarnych – zarówno w zakresie ewentualnych aranŜacji
pomieszczeń jak i prowadzenia głównych przewodów instalacji oraz lokalizacji głównych
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urządzeń,
w) Przedstawienie Projektu Wykonawczego do zatwierdzenia przez Inwestora,
x) dokumentowanie na bieŜąco na l egzemplarzu Projektu Wykonawczego znajdującego się stale

w biurze budowy wszelkich odstępstw od projektu i uzupełniających informacji dotyczących
instalacji oraz stanu zaawansowania robót,

y) wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,
z) przeprowadzenie szkolenia personelu uŜytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi

odpowiednich protokołów dokumentujących szkolenie,
Ŝ)   opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urządzeń
wraz z planem przeglądów i konserwacji wszystkich elementów instalacji,

NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na to, aby w trakcie prac nie doszło do uszkodzenia ani
zanieczyszczenia montowanych elementów instalacji bądź innych elementów budynku. Wszelkie otwarte
zakończenia przewodów (zarówno przewodów rurowych, jak i kanałów wentylacyjnych) naleŜy na czas
budowy zabezpieczyć odpowiednimi zaślepkami lub osłonami. NaleŜy dopilnować, aby wnętrze
przewodów wolne było od wszelkich zanieczyszczeń bądź ciał obcych.
Wszelkie elementy instalacji, które mogą być naraŜone na uszkodzenie naleŜy odpowiednio zabezpieczyć
lub czasowo (na czas robót, które mogą spowodować ich uszkodzenie) zdemontować i przechować do
czasu ponownego montaŜu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.
Wszelkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane naleŜy odpowiednio do rodzaju przewodu
uszczelnić oraz zabezpieczyć przed przenoszeniem drgań i hałasów (naleŜy zastosować odpowiednie
przejścia instalacyjne).
Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem muszą być wykonane w sposób uniemoŜliwiający powsta-
wanie hałasu i przenoszenie drgań z instalacji na budynek. Wszystkie urządzenia mechaniczne naleŜy
odseparować od budynku oraz od instalacji w sposób uniemoŜliwiający powstawanie hałasu oraz
przenoszenie drgań.
Elementy instalacji wymagające obsługi naleŜy w miarę moŜliwości lokalizować poza pomieszczeniami,
w obszarach ogólnie dostępnych.
Wszelkie domiary urządzeń oraz wymiary budynku naleŜy w czasie robót na bieŜąco sprawdzać
w naturze.
Wszelkie widoczne elementy instalacji, które nie są fabrycznie pokryte ostatecznymi powłokami wykoń-
czeniowymi (w tym w szczególności przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje
wsporcze, etc.), niezaleŜnie od pokrycia odpowiednią powłoką zabezpieczającą, naleŜy pokryć powłoką
malarską w kolorze wskazanym przez Inwestora (róŜne kolory w róŜnych obszarach i w odniesieniu do
róŜnych instalacji). NaleŜy zastosować powłoki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej
powierzchni, zapewniające odpowiednią trwałość oraz estetykę instalacji. Wytyczne określające,
w których obszarach naleŜy zastosować dodatkowe powłoki malarskie, na których elementach instalacji
oraz typ i kolor powłok zostaną przekazane na etapie wykonywania instalacji.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne wymagania kontroli jakości 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w OST .
6.2. Szczegółowe wymagania – odbiór międzyoperacyjny 
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli wykonania robót poprzedzających zasadnicze roboty
instalacyjne wykonywane przez inne brygady lub przedsiębiorstwa. NaleŜy je przeprowadzać w stosunku
do następujących rodzajów robót:

– Przejścia dla przewodów przez ściany i stropy.
– Fundamenty pod urządzenia.
– Konstrukcje pod urządzenia.
– Konstrukcje  wsporcze
– Kraty i kanały nawiewno-wywiewne.
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7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru podano w OST .
7.2. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Jednostką obmiarową dla poszczególnych elementów instalacji są: szt. – dla urządzeń; m2 – dla blachy;
mb – dla rur; kpl. – dla zestawów; kg – dla materiałów masowych.
W wycenie robót naleŜy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego funkcjonowania
instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje
wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejścia i przepusty instalacyjne, kompensatory,
połączenia rozłączne, materiały i elementy montaŜowe i uszczelniające, izolacje, powłoki malarskie
i zabezpieczające, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robót, kształtki, elementy
łączące i dostosowujące, osprzęt, filtry, tłumiki dźwięku i drgań, klapy przeciwpoŜarowe, atestowane
przejścia instalacyjne przez oddzielenia poŜarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urządzenia
pomiarowe, elementy regulacyjne, materiały eksploatacyjne potrzebne do napełnienia i rozruchu instalacji
oraz wszelkie zabiegi i czynności konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron,
uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji.
Przy wycenie robót naleŜy zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mogą mieć
wpływ na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.

 8. ODBIÓR ROBÓT INSTALACYJNYCH
8.1. Ogólne wymagania odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST .
8.2. Odbiory robót 
Odbiór robót następuje po zakończeniu montaŜu i przeprowadzeniu prób i ma na celu stwierdzenie czy
urządzenia zostały wykonane zgodnie z projektem, nadają się do eksploatacji i osiągają zakładane
parametry. Kierownik budowy (robót) powiadamia inwestora o gotowości obiektów do odbioru wpisem
do dziennika budowy i zawiadamia o zakończeniu robót na budowie.
Przedmiotem odbioru są te instalacje wentylacji i technologiczne, które wyodrębniono jako oddzielne
składniki inwestycji.
8.2.1. Odbiór częściowy 
NaleŜy je przeprowadzać w stosunku do robót „zanikających”, które muszą być wykonane przed
zakończeniem całości zadania. NaleŜy sprawdzić:

– zgodność wykonania z projektem, 
– uŜycie właściwych materiałów, 
– Wykonanie prawidłowych połączeń i konstrukcji. 

Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, jednak bez oceny
prawidłowości działania całego urządzenia.
8.2.2. Odbiór końcowy 
Po wykonaniu prób przewidzianych dla poszczególnych instalacji naleŜy dokonać komisyjnego odbioru
końcowego.
W skład komisji wchodzi kierownik robót montaŜowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy
inwestora i uŜytkownika; w przypadkach szczególnych w skład komisji wchodzą równieŜ:

– przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, 
– przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego, 
– przedstawiciel straŜy poŜarnej. 

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostały dokonane uprzednio,
wówczas protokóły tych odbiorów stanowią załącznik do protokółu końcowego.
Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić:
– zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,
– protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek,
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– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia),
– protokoły badań szczelności instalacji.
Przy odbiorze końcowym naleŜy przedstawić komisji następujące dokumenty:

– Dokumentację techniczną z naniesionymi elementami zmian i uzupełnieniami
dokonywanymi w trakcie budowy, 

– Dziennik budowy i ksiąŜkę obmiarów, 
– protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające”, 
– protokoły wykonanych prób i badań, 
– świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów

podlegających odbiorom technicznym, a takŜe decyzje o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie, 

– Instrukcje obsługi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urządzeń zastosowanych
w instalacjach. 

Ruch próbny oraz uruchomienia instalacji naleŜy wykonywać w uzgodnieniu z inwestorem przed
dokonaniem odbiorów końcowych. Podczas odbioru końcowego następuje sprawdzenie działania
poszczególnych urządzeń i parametrów roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentów.
Z dokonanego odbioru naleŜy sporządzić protokół końcowy z adnotacją o jakości wykonania prac
z uwzględnieniem opisów poszczególnych parametrów podlegających odbiorowi oraz zgodności
terminów realizacji. Protokół naleŜy podpisać przez osoby prowadzące budowę.
8.3. Zobowiązania wykonawcy po zakończeniu robót 
Przedsiębiorstwo wykonawcze będzie musiało zapewnić, po odbiorze, obecność wykwalifikowanego
technika, uczestniczącego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu mającego obsługiwać sprzęt
i urządzenia instalacji.

9. ROZLICZENIE ROBÓT  
9.1 Ogólne wymagania rozliczenia robót 
Ogólne wymagania dotyczące rozliczenia robót podano w OST .
9.2. Szczegółowe wymagania rozliczenia robót 
Oferent jest zobowiązany do zasięgnięcia w trakcie opracowywania swojej oferty koniecznych informacji
odnośnie wszelkich dokumentów będących podstawą przetargu. Obowiązkiem oferenta jest złoŜenie
ryczałtowej oferty uwzględniającej wszelkie dostawy i prace konieczne do wykonania instalacji w taki
sposób, aby spełniały wymagania inwestora i reprezentowały wymagany standard. Oferent jest
zobowiązany do uwzględnienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji zawartych
w Dokumentacji Przetargowej i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora.
W wypadku jakichkolwiek niejasności naleŜy się skontaktować z projektantem.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1.Przepisy   (z uwzględnieniem póŜniejszych zmian)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciw-
poŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów słuŜących
do ochrony przeciwpoŜarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na
podstawie certyfikatu zgodności.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych prze-
pisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie wyrobów
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słuŜących do ochrony przeciwpoŜarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie
na podstawie certyfikatu zgodności (Dz.U.98.55-362)
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych – wyd. COBRTI Instal – zeszyt 5
10.2 Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urządzeń i materiałów.
10.3 Polskie Normy wprowadzone do obowiązkowego stosowania:
PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego    
                                           i uŜyteczności publicznej. Wymagania.
PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach.  
                                           Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.
PN-B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.
PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.
PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.
10.4 Inne normy:
PN-B-0141 l: 1999   Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia.
PN-76/B-03420                Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego.
PN-78/B-03421                Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza         
                                          w pomieszczeniach  przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.  
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