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Specyfikacja Techniczna 
Wymagania ogólne 

 
 
 
 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z budową budynku Biblioteki i Klubu Seniora w Strzyżewie, dz. nr 689, obręb 
0013 Strzyżew. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna  stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 
zgodnie z ustawą  Prawo zamówień publicznych dla zadania wykonania obiektu budowlanego 
określonego w pkt. 1.1  
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST ) i obejmują 
następujące opracowania: 
 

SST    Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania 
SST    Wewnętrzna instalacja wodociągowa i kanalizacyjna 
SST    Instalacja wentylacji 
SST    Przyłącza kanalizacji sanitarnej 
SST    Przyłacze wodociągowe  
SST    Technologia kotłowni 

 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:  
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
1.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo 
budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb 
mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie 
więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o 
powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 
1.4.4. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 
małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno 
stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle 
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 
przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia 
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych 
(kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako 
odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
1.4.5. obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 
śmietniki. 
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 
czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia 
w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, 
kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 
urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
1.4.7. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
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1.4.8. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.9. remoncie — należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
1.4.10. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
1.4.11. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.4.12. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego. 
1.4.13. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbioru częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, 
rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku 
realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 
1.4.14. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
1.4.15. terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 
prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych 
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw 
Zagranicznych, 
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
1.4.16. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.17. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 
1.4.18. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób 
trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów 
do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
1.4.19. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
1.4.20. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
1.4.21. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
1.4.22. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
1.4.23. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
1.4.24. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
1.4.25. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
1.4.26. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone -z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.27. poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
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1.4.28. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 
1.4.29. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
1.4.30. przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych 
jednostkach przedmiarowych. 
1.4.31. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i 
przekazania do eksploatacji. 
1.4.32. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
1.4.33. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonującą samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budowa obiektu budowlanego. 
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżąca kontrole jakości i ilości wykonanych 
robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
1.4.34. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone 
w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. 
Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pózn. zm.). 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne 
punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dokumentację projektową. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym 
w szczegółowych warunkach umowy. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, 
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji 
technicznej. 
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję o 
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i 
wpłynie to 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 aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać  tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym:  ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje sie, że jest włączony w 
cenę umowna. 
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: 
− utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
− podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie sie do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń  lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując sie do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
− lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
− środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością  powstania pożaru. 
1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać  sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, 
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w 
maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
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 użytkowników 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 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje sie, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają  odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.9 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
1.5.10 Stosowanie sie 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. 
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 
Wymienione w niniejszym opracowaniu nazwy wyrobów/produktów wskazujące na konkretnego 
producenta są wyłącznie przykładem ich użycia przy realizacji przedmiotu zamówienia i nie należy 
ich traktować jako zobowiązujących, gdyż w żaden sposób nie wiążą one wykonawcy.  
Wykonawca może zaoferować wyroby/produkty równoważne, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 
1655). 
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Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być 
zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót 
stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich 
materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 
Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie 
będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z 
zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania 
odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, 
włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego 
źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich 
wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił  
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość 
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
W przypadku realizacji robót z funduszów Unii Europejskiej wymagane jest świadectwo, że użyte 
materiały i urządzenia pochodzą z krajów należących do Unii Europejskiej  
Kontrola materiałów i urządzeń 
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i 
urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych. 
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby 
sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii 
materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w 
wytwórniach materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, 
wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

− W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i  
pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 

− Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, 
gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 

Atesty materiałów i urządzeń.  
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są 
atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy 
może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych 
materiałów  z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez 
wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.  
Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez zarządzającego 
realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości 
przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli 
zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla 
których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana 
przez zarządzającego realizacją umowy.  
Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. 
Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  
niezapłacone. 
Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 
budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem.  
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Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub 
montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego 
realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte.  
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie 
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, 
w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie 
materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.  
Stosowanie materiałów zamiennych 
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, 
inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich 
użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego 
realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być 
zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
5. Sprzęt  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko.  
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie 
zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją 
umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania.  
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez 
zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 
zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. Transport 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość  wykonywanych robót i właściwości przewożonych 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 dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. Wykonanie robót 
Podstawowym aktem prawnym określającym standardy techniczne jakim powinny odpowiadać 
zrealizowane roboty budowlane jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, 
poz. 690 z późn. zm. ). Przystąpienie do realizacji prac budowlanych możliwe będzie po zapewnieniu 
bezpieczeństwa uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady, których należy przestrzegać 
określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 
410 ). Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, wymaganiami 
ST oraz poleceniami Zamawiającego. 
Podstawowym aktem prawnym określającym standardy techniczne jakim powinny odpowiadać 
zrealizowane roboty budowlane jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, 
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poz. 690 z późn. zm. ). Przystąpienie do realizacji prac budowlanych możliwe będzie po zapewnieniu 
bezpieczeństwa uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady, których należy przestrzegać 
określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 
410 ). Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, wymaganiami 
ST oraz poleceniami Zamawiającego. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z 
programem zapewnienia jakości .Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania 
materiałów oraz jakości wykonania robót.  
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może zażądać od 
wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 
zadowalający.  
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu 
badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i 
wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane 
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  
Pobieranie próbek  
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego 
zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez 
zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.  
Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 
umowy. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  
Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w 
celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  
Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie 
wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, również przez niego zaaprobowanych.   
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca.  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony 
wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.  
Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami 
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szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników 
badań.  
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on 
wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem 
wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 
 
Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
− posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że 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), 
− posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: Polska Norma lub aprobata techniczna, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
− znajdują sie 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, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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 bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
[2] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
 
7. Obmiar robót 
Jeżeli umowa nie stanowi inaczej wykonawca sporządza pomiar wykonanych robót w celu weryfikacji ich 
wartości kosztorysowej, albo obliczenia wartości robót dodatkowych nie objętych przedmiarem. 
   
7.1.Obmiar robót sporządza się w jednostkach technicznych wykonania robót określonych w 
przedmiarze, Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
katalogach nakładów rzeczowych robót (KNR) lub jednostkach rozliczeniowych podanych w umowie, wg 
zasad przedmiarowania określonych w odpowiednich katalogach KNR.  
 
7.2.Obmiar sporządza się bezpośrednio po wykonaniu robót, tak aby można było stwierdzić ilości robót 
zanikających lub ulegających zakryciu. W przypadku robót zanikających lub ulegających zakryciu obmiar 
należy sporządzić niezależnie o tego czy jest ujęty w przedmiarze.  
 
7.3.Wyniki obmiaru robót powinny być wpisane przez kierownika budowy do książki obmiaru i 
potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie dokonywany obmiar robót. 
 
8. Odbiór robót 
Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
− odbiorowi częściowemu, 
− odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
− odbiorowi pogwarancyjnemu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu musi być dokonany w czasie umożliwiającym 
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 i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora nadzoru. Odbiór przeprowadza się niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Odbiór częściowy 
Odbiór tego dokonuje Inspektor nadzoru dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych, wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym. 
Odbiór ostateczny (końcowy) 
Zasady odbioru ostatecznego – odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania 
robót w odniesieniu do zakresu, ilości oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego stwierdza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy. Odbiór następuje w terminie ustalonym w dokumentach umownych, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. 
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz rozbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie robót uzupełniających i poprawkowych. 
Dokumenty do odbioru ostatecznego – podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego 
robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca 
jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

− Dokumentację powykonawczą 
− Dokumenty uzupełniające i zamienne 
− Recepty i ustalenia technologiczne. 
− Dzienniki budowy i książki obmiarów (w oryginale) 
− Wyniki pomiarów kontrolnych 
− Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z ST 
− Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np.: przełożenie linii 

energetycznej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zastawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin tych robót wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie 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 
1. Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych. 
2. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
 
10. Przepisy związane 
10.1.   Normy i normatywy 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.  
W wyjątkowych przypadkach można dopuścić stosowanie innych norm i przepisów lecz muszą one być w 
tym miejscu wyraźnie określone 
10.2    Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane 
z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w 
trakcie realizacji robót.  
Najważniejsze z nich to: 
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1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi 
zmianami 

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 
80/2003) wraz z późniejszymi zmianami  

3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z 
późniejszymi zmianami 

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania 
robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 

 
 Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 
spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub 
metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, 
przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
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Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 
Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania 

 
 
1. Wstęp 
 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
instalacji centralnego ogrzewania związanych z realizacją zadania określonego w SST „Wymagania 
ogólne”  pkt.1.1. 
1.2 Zakres zastosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie instalacji centralnego ogrzewania. i obejmuje niżej wymienione roboty: 

− montaż rurociągów, 
− montaż armatury, 
− montaż urządzeń grzejnych 
− próby i badania instalacji oraz urządzeń grzejnych, 
− wykonanie izolacji termicznej, 
− wykonanie wymaganych przekuć, przebić, bruzd wraz z ich zamurowaniem, 
− regulacja działania instalacji. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z określeniami 
podanymi w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 
2.1. Przewody 
Instalacja centralnego ogrzewania wykonana będzie z rur i kształtek miedzianych o połączeniach 
lutowanych. 
Średnice rur i kształtek zgodnie z dokumentacją projektową. 
Dostarczone na budowę rury i kształtki  powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 
widocznych ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 
2.2. Grzejniki 
Jako elementy grzejne instalacji należy zastosować grzejniki stalowe płytowe  o parametrach określonych 
w dokumentacji projektowej. 
2.3. Armatura 
Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę wypływową o 
standardzie średnim i parametrach określonych w dokumentacji projektowej. 
2.4. Izolacja termiczna 
Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej o 
grubościach dostosowanych do średnic izolowanych rur. 
Izolację rozdzielaczy wykonać z wełny mineralnej w otulinie PE. 
Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydaną 
przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
 
4. Transport i składowanie 
Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 
transportu. 
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Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu. 
Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających 
uszkodzenie rur. 
Materiałów nie wolno zrzucać ze środków transportowych. 
Transport rur powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce 
wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. 
Rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych 
pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i 
rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.1. Montaż rurociągów 
Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: „Wytyczne 
projektowania centralnego ogrzewania”. 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do 
wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy 
betonowej i muru). 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne 
elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
Kolejność wykonywania robót: 

− wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
− wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
− przecinanie rur, 
− założenie tulei ochronnych, 
− ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
− wykonanie połączeń. 

Rurociągi poziome należy 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 żadnych połączeń. Przejścia 
przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną 
ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie 
powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 
6÷8 mm od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia 
pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 
Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) należy mocować do ścian za pomocą uchwytów 
umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15÷20 mm, przy czym na każdej kondygnacji 
musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony należy łączyć do rurociągów poziomych za 
pośrednictwem odsadzek o długości ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby możliwa była 
kompensacja wydłużeń przewodów. 
5.2. Montaż grzejników 
Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub 
wnęki. Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosić co najmniej 110 mm. 
Kolejność wykonywania robót: 

− wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, 
− wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 
− zawieszenie grzejnika, 
− podłączenie grzejnika z rurami przyłącznymi. 

Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego ogrzewania 
uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub by go osuszać, grzejnik 
powinien być zapakowany. Jeżeli opakowanie zostało zniszczone, grzejnik należy w inny sposób 
zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane dopiero po 
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zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby 
po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu złączek w grzejniku nie następowały żadne naprężenia. 
Niedopuszczalne są działania mogące powodować deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki 
lakierniczej. 
5.3. Montaż armatury i osprzętu 
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. 
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 należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by wrzeciono 
było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowe przechodzącej przez oś przewodu.  
Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy 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, z zaworem stopowym, montowanym w miejscu określonym w 
projekcie. 
5.4. Badania i uruchomienie instalacji 
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem 
izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 
Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej część) 
kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy instalację 
napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. 
Wymagania i badania dotyczące jakości wody”, lub z dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji 
COBRTI-INSTAL. 
Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania 
szczelności należy przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie. Badania szczelności instalacji na zimno 
należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej powyżej 0°C. 
Każdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu próbnym 13 barów. 
Ciśnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczać 10 barów. Próbę 
szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić zgodnie z „Warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, 
tzn. ciśnienie robocze powiększone o 2 bary, lecz nie mniejsze niż 4 bary. Ciśnienie podczas próby 
szczelności należy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do przekroczenia jego maksymalnej wartości 
12 barów. 
Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany 
ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie instalacji. 
Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie stwierdzono 
przecieków ani roszenia. Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 
Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy najwyższych – 
w miarę możliwości – parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczających parametrów obli-
czeniowych. 
Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą instalacji. 
5.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby 
szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania 
oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni 
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów 
następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych 
narzędzi. 
Grubość wykonanie izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej w dokumentacji technicznej 
więcej niż o –5 do +10 mm. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe”. 
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Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy 
robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót 
uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST Część 7 „Wymagania ogólne”. 
Szczegółowe wymagania dotyczące obmiaru zawarto w Przedmiarze robót – „ślepym” kosztorysie. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, należy dokonać zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe” oraz normą PN-64/B-10400. 
Odbiory międzyoperacyjne należy 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 przy-

padku minimalnych spadków odcinków poziomych. 
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność 
robót i elementów do prawidłowego montażu. 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy 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 należy sprawdzić: 
− zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy 

dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
− protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
− aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
− protokoły badań szczelności instalacji. 

 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” pkt.9. 
Za wykonane roboty Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w umowie. 
 
10. Przepisy związane 
− PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury 
− BN-76/8860-01 Elementy mocujące rurociągi. 
− PB-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach. 
− PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje c.o. Terminologia 
− EN 133/20-CuDHP Rury miedziane 
− EN 1254 Łączniki miedziane do lutowania kapilarnego 
− PN-92/H-87025 Łączniki gwintowane z mosiądzu 
− PN-91/H-87026 Łączniki gwintowane z brązu 
− PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia 
− PN EN 442 Grzejniki stalowe płytowe 
− PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń. 
− PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
− PN-91/B-02414 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 

zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania 
− PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych i 
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wodnych zamknietych systemów ciepłowniczych. Badania 
− PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. 
− PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. 

Wymagania i badania. 
− PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze. 
− PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody. 
− PN-90/H-83131 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogólne wymagania i badania. 
− 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-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania. 
− BN-75/8864-13 Centralne ogrzewanie. Odstępy grzejników od elementów budowlanych. Wymiary.  
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II 
− Wewnętrzne instalacje wodociągowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych – wytyczne stosowania i 

projektowania – COBRI „Instal” 
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Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 
 Wewnętrzna instalacja wodociągowa i kanalizacyjna 
 
 
1. Wstęp 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej związanych z realizacją zadania określonego w SST „Wymagania 
ogólne”  pkt.1.1. 
1.2 Zakres zastosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest 
z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

− wykonanie instalacji wewnętrznej  wody użytkowej zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej, 
− montaż armatury i urządzeń instalacji wodociągowej, 
− wykonanie izolacji termicznej przewodów wodociągowych, 
− próby i badania instalacji oraz urządzeń, 
− próby i badania instalacji, 
− wykonanie wymaganych projektem robót ziemnych wewnątrz budynku, 
− wykonanie instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej, 
− montaż przyborów sanitarnych, 
− wykonanie wymaganych przekuć, przebić, bruzd wraz z ich zamurowaniem. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z określeniami 
podanymi w SST  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 
Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych. 
Materiały takie należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, 
protokołami odbioru technicznego, atestami. 
Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z 
danymi Wytwórcy. Należy przeprowadzić oględziny stanu technicznego materiałów. 
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość 
wykonywanych robót, materiały należy przed wbudowaniem poddać badaniom sprawdzającym. 
2.1. Przewody 
− Instalacja wewnętrzna wodociągowa wykonana  będzie montować  z  rur  i  kształtek  PP-Stabi  o 

połączeniach  zgrzewanych  (alternatywa  rury  miedziane). 
− Do budowy kanalizacji sanitarnej przyjęto rury z PVC łączone na wcisk za pomocą kształtek 

kanalizacyjnych z uszczelnieniem uszczelka gumową.  
Średnice rur i kształtek zgodnie z dokumentacją projektową. 
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych 
wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 
2.2. Armatura i urządzenia instalacji wodociągowej wewnętrznej 
Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę wypływową: 

− zawory kulowe o połączeniu gwintowanym, 
− baterie umywalkowe i zlewozmywakowe – ścienne i stojące, jednouchwytowe chromowane z 

mieszaczem montowanym w głowicy z zaworkami i wężykami, 
Armatura stosowana w instalacji wodociągowej z atestem do wody pitnej. 
 
2.3. Elementy wyposażenia instalacji kanalizacyjnej wewnętrznej 
Przyjęto wyposażenie w standardowe urządzenia sanitarne o parametrach wg dokumentacji projektowej. 
Jako odpowietrzenie pionów stosować  rury wywiewne PVC.  Piony wyposażyć w rewizje PVC. 
2.4. Izolacja termiczna 
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Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej o 
grubościach dostosowanych do średnic izolowanych rur. 
Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydaną 
przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 
 
Wszystkie materiały wykonane z tworzyw mają ograniczoną odporność na podwyższoną 
temperaturę i promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed: 

a) długotrwałą ekspozycją słoneczną, 
b) nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Rodzaj sprzętu użytego do wykonania zadania pozostawia się do decyzji wykonawcy, pod warunkiem 
spełnienia przyjętej technologii.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
Rodzaj sprzętu do montażu rurociągów zgodnie z wymaganiami producentów wybranych rur. 
 
4. Transport i składowanie 
Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie 
środki transportu. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu. 
Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających 
uszkodzenie rur. 
Materiałów nie wolno zrzucać ze środków transportowych. 
Transport rur powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce 
wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. 
Rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych 
pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i 
rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.1.Instalacja wodociągowa i p/poż. 
Rurociągi łączone będą przez zgrzewanie lutem miękkim. Wszystkie przewody układać pod posadzką 
bądź na ścianach. 
Prowadzenie przewodów 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania 
przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy 
betonowej i muru). 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne 
elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
Kolejność wykonywania robót: 

− wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
− wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
− przecinanie rur, 
− założenie tulei ochronnych, 
− ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
− wykonanie połączeń. 

Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji powykonawczej. 
Przewody podejściowe należy mocować przy punktach poboru wody. 
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Przewody mocować do elementów konstrukcji za pomocą uchwytów stalowych. Konstrukcja uchwytów 
stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna zapewnić swobodne przesuwanie się rur. 
Przy przejściu przewodu przez przegrodę budowlaną (np. przewodu poziomego przez ścianę), należy 
stosować przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie 
budowlanej. Tuleja powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury 
przewodu co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową. 
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubości przegrody pionowej o ok. 2 cm z każdej strony. 
Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem 
trwale plastycznym niedziałającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i 
utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 
W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu. 
Połączenie gwintowe powinno być wykonane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem 
uszczelką zaciskaną między odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczące 
gwintów wykonanych w metalu oraz zasady ich wykonania powinny być zgodne z normami. Gwinty 
powinny być równo nacięte i odpowiadać wymaganiom normy. Dokładność nacięcia sprawdza się przez 
nakręcenie złączki. Połączenie skręca się wstępnie ręcznie, a następnie dokręca za pomocą narzędzi 
specjalnych ( przewidzianych przez producenta elementów połączenia) lub za pomocą narzędzi 
uniwersalnych. Bez względu na sposób dokręcenia, niedopuszczalne jest dokonywanie tego zbyt słabe 
lub zbyt mocne, a także powodowanie mechanicznego uszkodzenia łączonych elementów. Jako materiał 
uszczelniający należy stosować taśmę teflonową lub pastę uszczelniającą. 
Stosowanie konopi w połączeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczalne z wyjątkiem 
połączeń z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wkładek metalowych), nawet gdy gwint 
ukształtowany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z łączonych elementów. 
Montaż armatury 
Zawory przelotowe, odcinające montować w miejscach oznaczonych na rysunkach. Zawory 
te powinny być zlokalizowane w miejscach łatwo dostępnych. 
Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie i 
temperatura) danej instalacji. 
Jeżeli w projekcie nie są podane specjalne wymagania, oś armatury czerpalnej ściennej powinna 
pokrywać się z osią symetrii przyboru. 
W armaturze czerpalnej przewód cieplej wody powinien być podłączony z lewej strony. 
Regulacja instalacji 
Przed przystąpieniem do właściwych czynności regulacyjnych należy urządzenie kilkakrotnie przepłukać 
czystą wodą (najlepiej wodą pitną), aż do stwierdzenia wypływu nie zanieczyszczonej wody płucznej. 
Urządzenie instalacji wodociągowej wody pitnej uważa się za wyregulowane, jeżeli woda wypływa z 
najwyżej położnych punktów czerpalnych, a czas napełniania zbiorników spłukujących nie przekracza 2 
minuty. 
Regulacji rozpływu wody ciepłej w poszczególnych obiegach urządzeń należy wykonać przy użyciu kryz 
dławiących lub innych elementów regulujących. Przed przystąpieniem do pomiaru temperatury ciepłej 
wody należy wyregulować pracę źródła ciepła, sprawdzić działanie pomp cyrkulacyjnych oraz zgodność 
wykonania prac izolacyjnych z wymaganiami dokumentacji.  
Urządzenie ciepłej wody można uznać za wyregulowane , jeżeli z każdego punktu płynie woda o 
temperaturze określonej w dokumentacji, technicznej, z odchyłką ±5 ºC. Pomiaru temperatury należy 
dokonać po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego. Pomiar temperatury ciepłej wody należy 
dokonać termometrem rtęciowym z podziałką 1ºC. 
Próba szczelności instalacji wodnej i uruchomienie 
Instalacje wody ciepłej i zimnej należy poddać badaniom na szczelność. Można dokonać prób 
szczelności poszczególnych zładów lub odgałęzień. Badania szczelności urządzeń należy przeprowadzić 
w temperaturze otoczenia powyżej 0 ºC. 
Badania wykonać przed zakryciem bruzd i obudów i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach 
koniecznych może być wykonana próba częściowa, jeżeli badanie szczelności w czasie próby końcowej 
byłoby niemożliwe lub utrudnione. 
Instalacja wodociągowa przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia roboczego, lecz 
nie mniejszym niż 1,0 MPa nie powinna wykazywać przecieków na przewodach, armaturze przelotowo-
regulacyjnej i połączeniach. 
Instalację uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 minut nie wykazuje spadku ciśnienia. 
Badania instalacji cieplej wody należy wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalacje woda zimną, drugi 
raz wodą o temperaturze 55 ºC. 
Podczas drugiej próby należy sprawdzić zachowanie się wydłużek, punktów stałych i przesuwnych. 
Próbę szczelności na gorąco przeprowadzić na ciśnienie wodociągowe. 
Czynności przy wykonywaniu próby szczelności: 

- napełnienie instalacji wodą zimną 
- podłączenie pompy wytworzenia ciśnienia i utrzymania go przez 15 minut 
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- sprawdzenie szczelności wszystkich połączeń i dławic 
- spuszczenie wody 
- napełnienie instalacji wodą gorącą 
- badanie szczelności instalacji przez 72 godziny 
- uszczelnienie armatury 
- regulacja ciśnień odbiorczych 

5.2. Izolacja cieplna 
Przewody instalacji wodociągowej wody ciepłej powinny być zaizolowane cieplnie. Dopuszcza się nie 
izolowanie przewodów jeżeli nie ma cyrkulacji. 
Jeżeli istnieje potrzeba zabezpieczenia przewodów lub elementów instalacji wodociągowej przed 
zamarznięciem powinny być one izolowane cieplnie. 
Wykonanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób 
szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do 
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokółem odbioru. 
Materiały izolacyjne powinny być czyste, suche i nie uszkodzone, a sposób składowania materiałów na 
stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 
Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. 
Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia. 
Przewody po wykonaniu izolacji cieplnej, należy oznaczyć z przyjętymi zasadami oznaczania podanymi w 
projekcie technicznym. Oznaczenia powinny być wykonane w miejscach dostępu, związanych z 
użytkownikiem. 
5.3.  Instalacja kanalizacyjna z rur PCV 
Cięcie rur 
Rurę, która jest przycinana na placu budowy należy najpierw oczyścić, a potem wyznaczyć 
miejsce jej przecięcia. Podczas cięcia należy korzystać z piły o drobnych zębach, a przede wszystkim 
należy pamiętać o zachowaniu kąta prostego. Aby zachować kąt prosty należy korzystać ze skrzynki 
uciosowej lub owinąć rurę kartką papieru. 
Przed wykonaniem połączenia przycięty bosy koniec należy oczyścić z zadziorów i zukosować pod kątem 
15º za pomocą pilnika.  
Nie należy przycinać kształtek. 
Łączenie rur i kształtek 
Aby wykonać połączenie, należy posmarować bosy koniec środkiem poślizgowym na bazie silikonu, a 
następnie wprowadzić go do kielicha, aż do oporu. Następnie zaznaczyć pisakiem rurę na krawędzi 
kielicha i wysunąć ją na odległość około 10 mm. Końcówki kształtek można całkowicie wsunąć do 
kielichów. 
Prowadzenie przewodów 
Prowadzenie instalacji powinno być zgodne z zaleceniami norm: PN-81/C-10700 „Instalacje 
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze." 
Przewody kanalizacyjne powinny być układane kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków. 
Przewody kanalizacyjne nie powinny być prowadzone nad przewodami zimnej i ciepłej wody, centralnego 
ogrzewania oraz gołymi przewodami elektrycznymi. 
Minimalna odległość przewodów z PVC od przewodów cieplnych powinna wynosić 0,1 m mierząc od 
powierzchni rur. W przypadku, gdy odległość ta jest mniejsza, należy zastosować izolację termiczną. 
Izolację termiczną należy wykonać również wtedy, gdy działanie dowolnego źródła ciepła mogłoby 
spowodować podwyższenie temperatury ścianki przewodu powyżej +45 ºC. 
Przewody kanalizacyjne mogą być prowadzone po ścianach albo w bruzdach lub kanałach pod 
warunkiem zastosowania rozwiązania zapewniającego swobodne wydłużanie przewodów. 
W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy ścianką rur a 
krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej powinna być pozostawiona wolna przestrzeń wypełniona 
materiałem utrzymującym stale stan plastyczny. 
Podejścia 
Spadki podejść wynikają z zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne z przewodem 
spustowym i zasady osiowego montażu przewodów; powinny wynosić minimum 2%. 
Przewody odpływowe (poziomy) 
Przewody prowadzone w gruncie pod podłogą pomieszczeń, w których temperatura nie spada poniżej 
0ºC powinny być ułożone na takiej głębokości, aby odległość liczona od poziomu podłogi do powierzchni 
rury wynosiła 0,5 m. 
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie mniejszych głębokości pod warunkiem 
zabezpieczenia przewodów przed uszkodzeniem. 
Mocowanie przewodów 
Przewody należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm. Powinny one 
mocować przewody pod kielichami. Wszystkie elementy przewodów spustowych powinny być mocowane 
niezależnie. 
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Montaż syfonów odpływowych 
Syfony odpływowe można łączyć z instalacją kanalizacyjną za pomocą złączek kolanowych i złączek 
przejściowych. W kielich złączki kolanowej/przejściowej należy włożyć manszetę (w zależności od 
średnicy zewnętrznej rury odpływowej syfonu można wykorzystać manszety o średnicy wewnętrznej 32, 
40 lub 50 mm). Następnie po posmarowaniu wewnętrznej części manszety środkiem poślizgowym 
wsunąć w środek rurę odpływową syfonu. 
Istnieje również możliwość alternatywnego połączenia instalacji z rurą odpływową syfonu: z kielicha 
kolana lub trójnika o średnicy 40 lub 50 mm należy wyjąć uszczelkę wargową, a w to miejsce należy 
włożyć jedną z manszet. 
Rury wywiewne 
Przewody spustowe (piony) powinny być wyprowadzone jako rury wentylacyjne do wysokości od 0,5 do 
1,0 m ponad dach. 
Zawory napowietrzające 
W pomieszczeniach, w których zamontowany jest wpust podłogowy, zawór powietrzny należy umieścić 
co najmniej 35 cm ponad powierzchnią podłogi tak, aby nie dopuścić do jego zabrudzenia i zapobiec 
wypływaniu przez niego ścieków. 
Zawory należy zawsze montować pionowo. Minimalna wysokość od zaworu do najwyżej położonego 
przelewu powinna wynosić min. 10 do 15 cm. 
Badanie szczelności 
Badania szczelności powinny być wykonane przed zakryciem kanałów, w których prowadzona 
jest kanalizacja wewnętrzna jak następuje: 
− podejścia i przewody spustowe należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu 

przez nie wody, 
− poziomy odpływowe sprawdzić na szczelność poprzez oględziny po napełnieniu wodą instalacji 

powyżej kolana łączącego pion z poziomem. 
Montaż urządzeń i przyborów 
Wszystkie urządzenia i przybory powinny być montowane w miejscach zaznaczonych w dokumentacji 
projektowej 
 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 6. 
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-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe”. 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy 
robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót 
uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Szczegółowe wymagania dotyczące obmiaru zawarto w Przedmiarze robót – „ślepym” kosztorysie. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

− dokumentacja powykonawcza 
− dziennik budowy 
− dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów 
− świadectwa jakości dostarczone przez dostawców 
− instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 
− protokoły odbiorów częściowych 
− protokoły regulacji wstępnej urządzeń 
− świadectwa kontroli technicznej producentów oraz dokumentacje techniczno – ruchowe dla 

poszczególnych urządzeń 
Odbiór instalacji wodnych 
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Przy odbiorze końcowym instalacji wody należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i prób 
szczelności, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną oraz 
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych. 
W szczególności należy skontrolować : 

− użycie właściwych materiałów, 
− prawidłowość wykonania połączeń, 
− jakość zastosowanych materiałów uszczelniających, 
− wielkość spadków przewodów, 
− odległości przewodów względem siebie i od przegród budowlanych, 
− prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami, 
− prawidłowość ustawienia wydłużek i armatury, 
− prawidłowość wykonania izolacji, 
− zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 

Podczas odbioru końcowego izolacji należy sprawdzić zgodność z projektem w zakresie: 
rodzaju materiału zastosowanego na płaszcz osłonowy, zamocowania elementów płaszcza oraz 
ogólnego wyglądu zewnętrznego zaizolowanego rurociągu.  
Odbiór końcowy powinien być potwierdzony protokołem odbioru izolacji, sporządzonym zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
Odbiór instalacji kanalizacyjnej 
Odbiory międzyoperacyjne polegają na sprawdzeniu: 

− przebiegu tras kanalizacyjnych, 
− szczelności połączeń kanalizacyjnych, 
− sposobów prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 
− elementów kompensacji, lokalizacji przyborów sanitarnych. 

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w wyniku 
postępu robot. 
Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych, badań szczelności, a 
takżee sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacja techniczną. 
Ponadto należy skontrolować: 

− użycie właściwych materiałów, 
− odległości przewodów kanalizacji wewnętrznej od przewodów cieplnych, 
− prawidłowość wykonania połączeń, 
− prawidłowość wykonania mocowań punktów przesuwnych, 
− wielkości spadków przewodów, 
− prawidłowości zainstalowania przyborów sanitarnych. 

 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” pkt.9. 
Za wykonane roboty Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w umowie. 
 
10. Przepisy związane 
− PN-92/B-01706 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
− PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania . 
− PN-B-01706:1992/Az1:1999 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
− PN-81/B-10700/00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 
− PN-ISO 7-1:1995 – Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie.Wymiary, 

tolerancja i oznaczenia. 
− PN-92/B-01706 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
− PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania . 
− PN-89/H-02650 - Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. 
− PN-83/H-02650 - Armatura i rurociągi. Średnice nominalne. 
− PN-85/M-75002 - Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania. 
− PN-EN 671-1:2002 – Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 1: Hydranty 
− PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
− PN-81/B-10800/00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 
− PN-EN 877:2002(U) – „ Rury i kształtki z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia instalacji 

odprowadzenia wód z budynków. Wymagania, metody badań i zapewnienie jakości”. 
− PN-85/M-75002 - Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania. 
− PN-78/B-12630 - Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania 
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− PN-77/B-75700.00 - Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Wspólne wymagania i 
badania 

− PN-C-73001:1996 - Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania 
− PN-85/M-75178.00 - Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania  
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Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 

 Instalacja wentylacji  
 
 
1. Wstęp 
 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  instalacji 
wentylacji i klimatyzacji związanych z realizacją zadania określonego w SST „Wymagania ogólne”   
pkt.1.1. 
1.2 Zakres zastosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie instalacji wentylacji.  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z określeniami 
podanymi w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 
Materiały, z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych klimatyzacji 
powinny odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach. Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego 
obudów urządzeń powinien odpowiadać co najmniej właściwościom blachy stalowej ocynkowanej. 
Szczelność połączeń urządzeń i elementów z przewodami powinna odpowiadać wymaganiom 
szczelności tych przewodów. 
Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów w celu ich obsługi, konserwacji lub wymiany. 
Zamocowanie urządzeń i elementów instalacji powinno być wykonane z uwzględnieniem dodatkowych 
obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi. 
Urządzenie i elementy instalacji powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta. 
Urządzenia i elementy instalacji powinny mieć dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Wentylacja sanitariatów  
Zastosowano wentylację mechaniczną poprzez montaż wentylatorów EDM. 
Wentylacja grawitacyjna 
Materiały, z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny 
odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach. Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów 
urządzeń powinien odpowiadać co najmniej właściwościom blachy stalowej ocynkowanej. 
Szczelność połączeń urządzeń i elementów z przewodami powinna odpowiadać wymaganiom 
szczelności tych przewodów. 
Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów w celu ich obsługi, konserwacji lub wymiany. 
Zamocowanie urządzeń i elementów instalacji powinno być wykonane z uwzględnieniem dodatkowych 
obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi. 
Urządzenie i elementy instalacji powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta. 
Urządzenia i elementy instalacji powinny mieć dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Przewody wentylacyjne. 
Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z blachy ocynkowanej. Materiał powinien być jednorodny, 
bez wżerów, wad walcowniczych itp. powierzchnia pokryć ochronnych powinna nie mieć ubytków, 
pęknięć, nalotów i tym podobnych wad. Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i 
zagnieceń. Wymiary przewodów powinny być zgodne z PN-EN 1505 i PN-EN 1506. 
Szczelność przewodów powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-76001. Wykonanie przewodów 
powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-03434. Połączenia przewodów powinny odpowiadać 
wymaganiom PN-B-76002. 
Podpory. 
Podpory powinny siś charakteryzować odpowiednia wytrzymałością  wynikającą z odległości podparć i 
sztywności kanałów wentylacyjnych. Zamocowania powinny przenosić obciążenia przewodów i 
elementów instalacji, materiału izolacyjnego. 
Zamocowania muszą uwzgledniać1,5 krotny współczynnik bezpieczeństwa. 
Izolacje cieplne. 
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Do połączeń elementów izolacji termicznej i do napraw uszkodzeń należy stosować samoprzylepne folie 
aluminiowe. Elementy izolacji termicznej przewodów wentylacyjnych powinny być przeznaczone do 
wykonywanych prac co powinno być uwidocznione w atestach materiałów. 
Otwory rewizyjne. 
Czyszczenie wewnętrzne instalacji powinno być umożliwione przez zastosowanie specjalnych otworów 
rewizyjnych w kanałach. Wykonanie otworów rewizyjnych powinno umożliwiać czyszczenie kanałów z 
wykorzystaniem dostępnej lokalnie technologii i nie powinno obniżać szczelności przewodów, własności 
cieplnych, akustycznych i przeciwpożarowych. 
Pokrywy otworów rewizyjnych powinny się łatwo otwierać. 
Urządzenia. 
Urządzenia musza być dobrane zgodnie z wytycznymi podanymi w dokumentacji projektowej i 
obliczeniami sprawdzającymi, które należy przedstawić Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
Materiały stosowane w robotach zostały wyszczególnione w Dokumentacji Projektowej. 
Wszystkie elementy wyposażenia elektrycznego zastosowane w instalacji wentylacji powinny spełniać 
wymagania norm IEC odpowiednich do wyrobu. 
Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu instalacji winny posiadać właściwe atesty higieniczne, 
p.poż., bezpieczeństwa i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Dopuszcza się stosowanie tylko takich materiałów i technologii i rozwiązań materiałowych, które są 
celowo przeznaczone do konkretnego zastosowania  wynikającego z dokumentacji projektowej. 
Do montażu zastosować materiały podane w wykazie materiałowym. 
Instalacja elektryczna 
Zasilanie jednostek zewnętrznych stanowi odrębne opracowanie branży elektrycznej. 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Rodzaj sprzętu użytego do wykonania zadania pozostawia się do decyzji wykonawcy, pod warunkiem 
spełnienia przyjętej technologii.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
 
4. Transport i składowanie 
Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jakie nie wpłyną 
niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. 
Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, 
elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 
Podczas transportu należy uniemożliwić przemieszczanie się przedmiotów przewożonych celem 
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. 
Zaleca się dostarczenie urządzeń i ich konstrukcji na stanowisko montażu bezpośrednio przed 
montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. Dotyczy to 
szczególnie central klimatyzacyjnych i jednostki zewnętrznej. 
Podczas transportu urządzeń na dach budynku należy zabezpieczyć teren w bezpośrednim zasięgu  
żurawia, w taki sposób aby uniemożliwić pojawienie się osób niepowołanych celem uniknięcia wypadku. 
Umieszczenie i zdejmowanie agregatu ze skrzyni samochodu zaleca się wykonać przy pomocy żurawia 
lub wózka widłowego. Swobodne zsuwanie urządzeń ze skrzyni samochodu jest zabronione. 
Należy przestrzegać zaleceń wytwórców odnośnie składowania i przemieszczania wyrobów. 
 
5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Prace powinny być wykonane przez odpowiednio wykwalifikowany personel z zastosowaniem właściwych 
materiałów i urządzeń zaleconych przez dokumentacje projektową. 
Przy wykonywaniu instalacji należy przestrzegać  wymagań i zaleceń zawartych w opracowaniu: 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom 2. Instalacje sanitarne i 
przemysłowe” Arkady, Warszawa 1998. 
Wykonana instalacja nie może stwarzać  zagrożenia pożarowego. 
Podczas wykonawstwa stosować się do przepisów zawartych w „Warunki techniczne wykonania i odbioru 
instalacji wentylacyjnych”. Zeszyt 5. COBRTI – Instal, Warszawa, wrzesień 2002 oraz w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych, Dz. U. nr 47/2003, poz. 401. 
Wszystkie podwieszenia i podparcia przewodów instalacji oraz urządzeń wykona wykonawca wg 
własnego projektu z uwzględnieniem lokalnych warunków montażowych. 
Montaż urządzeń  wykonać zgodnie z DTR urządzeń dostarczana przez ich producenta. 
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Przejścia przez ściany wykonać w tulejach ochronnych wypełnionych materiałem plastycznym. Przejścia 
przez dach wykonać poprzez podstawy dachowe o odpowiednich wymiarach. Przejścia przez dach 
uszczelnić. 
Instalacje należy wykonać zgodnie z wytycznymi „Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji 
wentylacyjnych” COBRTI Instal. 
Wyrównać opory hydrauliczne instalacji – regulacja wstępna. 
Wykonać pomiary temperatury w pomieszczeniach z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek 
temperatur. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem o jakości lub znakiem kontroli jakości 
zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym 
Kontrola techniczna 

− sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń 
− sprawdzenie wykonania połączeń instalacji oraz przewodów z urządzeniami - powinny być szczelne 
− sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem 
− sprawdzenie usunięcia wszystkich dostrzeżonych wad 
− sprawdzenie działania instalacji 

 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Szczegółowe wymagania dotyczące obmiaru zawarto w Przedmiarze robót – „ślepym” kosztorysie. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Odbioru robót dokonuje zespół powołany przez Inżyniera po całkowitym zakończeniu prac i dokonaniu 
prób i pomiarów skuteczności działania instalacji wentylacji  w obiekcie, w oparciu o przedłożony przez 
wykonawcę robót protokół skuteczności wentylacji. 
Przyjęcie robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i 
pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z dokumentacją projektową i obowiązującymi normami 
oraz przepisami. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” pkt.9. 
Za wykonane roboty Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w umowie. 
. 
10. Przepisy związane 
− PN-B-0141 1:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia. 
− PN-73/B-03431 – Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. 
− PN-76/B-03420 – Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego 
− PN-78/B-03421 – Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w 

pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 
− PN-78/B-10440 – Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
− PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru 

wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 
− PN-B-76001:1996 – Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania. 
− PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania techniczne COBRTI 

INSTAL Zeszyt 5), wrzesień 2002r. 
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    Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 

Technologia kotłowni  
 
 
 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej SST są wymaganie dotyczące wykonania i odbioru kotłowni węglowej dla zadania 
określonego w SST „Wymagania ogólne”  pkt.1.1. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Niniejsza Specyfikacja jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy zlecaniu i 
realizacji robót budowlanych ujętych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie technologii kotłowni gazowej. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z określeniami 
podanymi w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 
Urządzenia kotłowni: 

− Kocioł  gazowy 
− Naczynie wzbiorcze 
− Pompa obiegu c.o. 
− Filtr siatkowy 
− Zawory odcinające 
− Zawory zwrotne 
− Termometry 
− Manometry 
− Odpowietrzniki automatyczne, 
− Przewody technologiczne  

Armatura 
Należy zastosować jako armaturę odcinająca zawory kulowe odpowiedniej średnicy oraz pozostałą 
armaturę zwrotną zabezpieczającą i kontrolno- pomiarowa według zestawienia materiałów. Ciśnienie 
nominalne armatury według dokumentacji. Dostarczona armatura winna odpowiadać wymaganiom 
odpowiednich norm albo odpowiednich w razie ich braku - warunkom technicznym. Aparatura kontrolno-
pomiarowa powinna posiadać ważne cechy legalizacyjne. Podzielnia aparatur} kontrolno-pomiarowej 
powinna odpowiadać wymaganiom dokładności odczytu, a je zakres powinien przekraczać wartość 
roboczą mierzonego parametru. Termometry szklane powinny posiadać działkę elementarną nie większą 
niż jeden stopień Celsjusza a manometry średnicę tarczy nie mniejszą niż 10 cm. 
Dokumentacja: 
Materiały i urządzenia winny posiadać aktualną aprobatę techniczną, deklarację zgodności z aprobatą, 
atest higieniczny czy też inny dokument potwierdzający możliwość ich wbudowania na poszczególnych 
instalacjach jak również posiadać DTR, kartę gwarancyjną i instrukcję obsługi. 
 
Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z 
danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny materiałów W razie stwierdzenia wad lub powstania 
wątpliwości, co do ich jakości przed wbudowaniem należy je poddać badaniom określonym przez 
Inżyniera. Rury powinny mieć powierzchnię wewnętrzną i zewnętrzną czystą bez rys i wgnieceń. 
Cechowanie rur i kształtek powinno mieć formę nadruku umieszczonego bezpośrednio na wyrobie, 
umożliwiającego w okresie składowania, montażu i eksploatacji, odczytanie napisu zawierającego: 
-nazwę lub znak producenta, 
-symbol materiału, 
-średnice zewnętrzne i wewnętrzne, 
-oznakowanie sztywności obwodowej, 
-identyfikację serii produkcyjnej. 
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Sprawdzenie pozostałych właściwości przeprowadza się zgodnie metodami badań warunkami podanymi 
przez producenta lub w aprobatach technicznych. 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
 
4. Transport i składowanie 
Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Transport urządzeń powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie na paletach w 
opakowaniach fabrycznych. Palety powinny być ustawione i zabezpieczone tak, aby w czasie ruchu 
środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie urządzeń. 
Armatura powinna być dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i 
materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w 
pojemnikach. 
 
5. Wykonanie robót. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Montaż urządzeń. 
Kocioł należy posadowić w miejscu wskazanym w projekcie 
Odległość przodu kotła od ściany przeciwległej powinna spełniać wymagania producenta w zakresie 
swobodnego dostępu do niego. 
Odstęp pomiędzy tylnymi i bocznymi ścianami kotłów ścianami pomieszczenia kotłowni powinna 
umożliwiać ich właściwą obsługę 
Montaż należy przeprowadzić zgodnie Dokumentacją Techniczno Ruchową kotła 
Pompy. 
Pompy należy zamontować zgodnie z projektem oraz wymogami zawartymi w Dokumentacji Techniczno 
Ruchowej. 
Naczynie wzbiorcze przeponowe układu grzewczego. 
Miejsce montażu powinno być łatwo dostępne tak, aby możliwa była okresowa kontrola naczynia oraz 
ewentualna wymiana naczynia bez konieczności demontażu innych elementów instalacji. Zamontować 
zgodnie z projektem i zaleceniami producenta. 
Montaż armatury i osprzętu. 
Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by wrzeciono 
było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowo przechodzącej przez oś przewodu, 
Zawory należy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i 
kontroli ( maksymalna wysokość na której może być zlokalizowana armatura obsługiwana z poziomu 
podłogi wynosi 1,8 m ) 
Badania i uruchomienie instalacji. 
Przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji termicznej przewodów, instalacja winna być poddana próbie 
szczelności 
Instalację należy dokładnie odpowietrzyć 
Badania szczelności przeprowadzić przy temperaturze zewnętrznej powyżej 0°C. 
Ciśnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczać 10 barów.  
Do pomiaru ciśnienia należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmian ciśnienia o 
0,1 bara. Powinien być on umieszczony w możliwie najniższym punkcie instalacji. 
Wyniki badań należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 minut nie stwierdzono przecieków względnie 
roszenia przewodów. 
Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół, 
Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco przy 
najwyższych w miarę możliwości parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczających wielkości 
obliczeniowych. 
Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72 godzinną pracą instalacji. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem technologii kotłowni powinna być przeprowadzona 
w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Każda dostarczona partia materiałów i urządzeń powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta oraz DTR. 



Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 

Budowa budynku Biblioteki i Klubu Seniora w Strzyżewie – instalacje sanitarne 
 

 29

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy 
robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót 
uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Szczegółowe wymagania dotyczące obmiaru zawarto w Przedmiarze robót – „ślepym” kosztorysie. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” pkt.9. 
Za wykonane roboty Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w umowie. 
 
10. Przepisy związane 
−  „Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robót  cz. II – Instalacje  sanitarne  i  przemysłowe”   W 

– wa  1988r.   
− wytyczne  „Wykonawstwa  Instalacji  Miedziowych  „INSTAL”  W – wa  1994r. 
− Warunki Techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe. Polska Korporacja 

Techniki Sanitarnej, Gazowej i Klimatyzacji. II wyd. Warszawa 2000 r. 
− PN-B-02415. Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 

zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 
− PN-90/M-75003. Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne badania i wymagania. 
− PN-90/M-75009. Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i 

badania. 
− PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów armatury i urządzeń. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 
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Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 
Przyłącza i sieci  kanalizacji sanitarnej  

 
 
 
1. Wstęp 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z budową przyłącza i sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej dla zadania określonego w 
SST „Wymagania ogólne”   pkt.1.1. 
1.2 Zakres zastosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie przyłączy i sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej i obejmuje następujące roboty: 

− wykonanie robót ziemnych z transportem i utylizacją ziemi, 
− wykonanie wymaganych projektem rozbiórek istniejącej nawierzchni i po wykonaniu robót 

montażowych i ziemnych jej odtworzenie, 
− wykonanie podsypek i zasypek piaskowych, 
− montaż przewodów  kanalizacji deszczowej i sanitarnej z rur PVC, 
− montaż studni inspekcyjnych tworzywowych, 
− montaż rewizji i rur spustowych, 
− podłączenie przyłączy do istniejących sieci sanitarnej i deszczowej, 
− zasypanie wykopów. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z określeniami 
podanymi w SST  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST  „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 
Rury i kształtki 
Rury i kształtki kanalizacyjne PVC o parametrach zgodnie z dokumentacją projektową, łączone na 
systemowe uszczelki gumowe, zgodne z PN-85/C-89205.  
Rury winny posiadać Aprobatę IBDiM oraz cechy jakościowe nie gorsze niż produkty Wavin Metalplast 
Buk Sp. z o.o. 
Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych 
Każdą studzienkę  składać z następujących głównych elementów: 

− kineta studzienki inspekcyjnej  
− rura karbowana trzonowa z uszczelką; 
− rura teleskopowa, 
− stożek betonowy 
− pokrywa żeliwna do rury teleskopowej, 

Studzienki wykonywać ściśle w/g instrukcji producenta. Na złączach poszczególnych elementów 
stosować uszczelki. Włączenia kanałów i przyłączy powyżej kinety wykonywać z zastosowaniem wkładek 
in-situ. 
Uwaga! 
Nie należy łączyć elementów pochodzących z różnych systemów. 
Beton 
Beton hydrotechniczny powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-03. 
Kruszywo na podsypkę 
Podsypka może być wykonana z gruntu piaszczystego lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien 
odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111. 
Rury stalowe przeciskowe 
Do wykonania przecisków stosuje się rury przeciskowe gładkie . Rury przeciskowe muszą spełniać 
warunki określone w normie. 
Średnica rur przeciskowych zgodnie z dokumentacją projektową. 
Składowanie materiałów 
Rury i elementy z  tworzyw sztucznych 
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Rury i elementy z tworzyw sztucznych można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji 
leżącej. 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód 
opadowych. 
W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. 
Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli powierzchnia 
składowania nie odpowiada ww. wymaganiom. 
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 
zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 
Rury i elementy z tworzyw sztucznych należy składować  tak by nie nastąpiły uszkodzenia mechaniczne 
rur , co dyskwalifikowałoby je jako materiał do wbudowania . 
Wszystkie materiały wykonane z tworzyw mają ograniczoną odporność na podwyższoną 
temperaturę i promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed: 

a) długotrwałą ekspozycją słoneczną, 
b) nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Rodzaj sprzętu użytego do wykonania zadania pozostawia się do decyzji wykonawcy, pod warunkiem 
spełnienia przyjętej technologii.  
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 

− żurawi budowlanych samochodowych, 
− koparek, 
− spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
− sprzętu do zagęszczania gruntu, 
− wciągarek mechanicznych, 
− beczkowozów 
− sprzęt do wykonywania odwodnienia ( pompy , igłofiltry) 
− sprzęt do wykonywania przewiertów 
− systemowe zabudowy wykopów 
− sprzęt do transportu mieszanek betonowych  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
 
4. Transport i składowanie 
Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Wyroby mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka 
transportu. 
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem 
pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony 
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach 
po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują 
segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury 
przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 
Piasek może być przewożony dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST   „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca dokona badania gruntu, ustali miejsca do 
odkładania ziemi, odwożenia urobku, odprowadzenia wody z wykopu. 
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia na rozpoczęcie robót od Kierownika Projektu i 
komisyjnego przejęcia terenu pod budowę wraz z niezbędnymi reperami roboczymi. 
Projektowane osie kanałów ( przewodów ) należy oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny z 
założeniem ciągu reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych 
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palików tzw. Kołków osiowych z gwoźdźmi. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy i w 
osiach wszystkich studzienek kanałowych, ściekowych i wszystkich wylotów do rowu. Na odcinkach 
prostych kołki osiowe należy umieszczać w odległości 30 ÷ 50 m. Na każdym odcinku należy utworzyć co 
najmniej 3 punkty. Ciąg reperów należy nawiązywać do reperów sieci państwowej.  
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy rozebrać istniejącą nawierzchnię bitumiczną wraz z 
podbudowami. 
Roboty ziemne 
Wykopy należy wykonywać jako otwarte obudowane zgodnie z PN-S-02205. 
Metody wykonywania robót: 

− wykop sposobem mechanicznym, 
− wykop sposobem ręcznym w zbliżeniach i skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym. 

Do rozparcia ścian wykopu stosować materiały zaakceptowane przez Kierownika Projektu. 
Wykop należy rozpocząć od najniższego punktu aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z wykopu w dół 
po jego dnie. 
Wykop wąsko przestrzenny należy odeskować. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem 
ustalonym w dokumentacji projektowej jak dla kanałów. Spód wykopu wykonywanego mechanicznie 
ustala się na poziomie około 20 cm wyższym od rzędnej projektowanej bez względu na rodzaj gruntu. 
Spód wykopu wykonanego ręcznie należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 
ok. 5 cm, a w przypadku gruntu nawodnionego na poziomie ok. 20 cm wyższym od rzędnej 
projektowanej. 
Wykop należy wykonać bez naruszenia materialnej struktury gruntu. Wykop wykonać do głębokości 
pożądanej bezpośrednio przed ułożeniem podsypki piaskowej lub obudowy kanału. 
Przy wykonywaniu wykopu w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości dolnej lub 
większej niż głębokość posadowienia tych budowli lub uzbrojenia podziemnego (wodociągi, kanały ) 
należy je zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształcaniem. 
W trakcie wykonywania robót ziemnych nad otwartymi wykopami ustawić łaty celownicze umożliwiające 
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Łaty celownicze należy 
montować nad wykopem na wysokości ok. 1 m. nad powierzchnią terenu w odległościach co 30 m. Łaty 
powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie projektowanej osi przewodu. Górne krawędzie celowników 
należy ustawić zgodnie z rzędnymi projektowanymi za pomocą niwelatora. 
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych należy zachować  co 
najmniej następujące warunki: 

− górne krawędzie obudowy wykopu powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie 
przylegający teren 

− powierzchnie terenu powinny być wyprofilowane ze spadkiem umożliwiający łatwy odpływ wody 
poza teren przylegający do wykopu. 

Zabezpieczenie skrzyżowań wykopu z urządzeniami podziemnymi (wodociągami, kanalizacją oraz 
kablami elektrycznymi ) powinno być wykonane w sposób wskazany przez użytkowników tych urządzeń. 
Wydobyty grunt z wykopu powinien być odwieziony poza wykop  lub pozostawiony do zasypania za 
zgodą Kierownika Projektu po stwierdzeniu o jego dalszej przydatności. 
Wykop podlega odbiorowi technicznemu. 
Przygotowanie podłoża. 
Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed przystąpieniem do 
wykonania podłoża należy wykonać odbioru technicznego wykopu. 
W wykopach o głębokości 2,2 m. p. p. t. gdzie występuje grunt piaszczysty (piasek gruby i częściowo 
piasek drobny) podłoże pod kanały będzie z gruntu naturalnego (grunty rodzime wg PN–B-02480 ) 
Przy głębokości posadowienia rurociągów do 2,2 m. p. p. t. Podłoże stanowić będzie wyłącznie piasek 
gruby. Na podłoże może być także stosowany piasek ze żwirem w stosunku 1:1. 
Obsypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku gruboziarnistego. 
Zagęszczenie podłoża i obsypki powinno wynosić dla rur o średnicy 250 mm nie mniej niż 0,95 max 
zagęszczenia wg normalnej próby Proctora, a dla średnic 300 i więcej – nie mniej niż 0,93 max 
zagęszczenia wg normalnej próby Proctora.  
Odchyłki grubości podłoża wzmocnionego i podsypki do dokumentacji projektowej nie mogą przekraczać 
10 mm. 
Grubość zagęszczonych warstw nie powinna być większa niż wg PN – 74/B-02480 
0,15 m. przy zagęszczeniu ręcznym 
0,30 m. przy zagęszczeniu mechanicznym 
Dopuszczalne odchylenie w planie osi podłoża wzmocnionego od osi przewodu nie może przekraczać 10 
cm. 
Różnica rzędnych wykonywanego podłoża do rzędnych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie 
może w żadnym punkcie przekraczać wartości ± 5 cm . Występujące różnice nie mogą na żadnym 
odcinku przewodu spowodować spadku przeciwnego ani też jego zmniejszenie do zera. 



Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 

Budowa budynku Biblioteki i Klubu Seniora w Strzyżewie – instalacje sanitarne 
 

 33

Wilgotność zagęszczonego gruntu powinna być równa optymalnej lub wynosić co najmniej 80% jej 
wielkości wg  PN–B-02480. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być ≥ 0,97. 
Roboty montażowe  
Kanały 
Roboty montażowe prowadzić w temperaturze otoczenia od 0°C do +30°C. Połączenia rur wykonywać w 
temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C. 
Sposób montażu przewodów powinien zapewnić utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z dokumentacją 
projektową. 
Rury do wykopu opuszczać sposobem ręcznym po sprawdzeniu na powierzchni ich stanu technicznego. 
Układanie odcinka przewodu może odbywać się tylko na przygotowanym podłożu. Podłoże powinno być 
profilowane w miarę układania przewodu a grunt z podłoża wykorzystać do stabilizacji ułożonej już części 
przewodu po obu stronach rury (obsypki ). 
Należy zwrócić szczególną uwagę aby osie łączonych odcinków pokrywały się. 
Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości w co najmniej ¼ jego 
obwodu z wyłączeniem złącz. Złącze powinno być odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby 
szczelności. 
Przewody muszą być układane ze spadkami podanymi w dokumentacji projektowej. Nie wolno 
wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów jak: kawałki 
drewna, kamieni, wyrobów betonowych itp. 
Odchylenie ułożonego przewodu do ustalonego w dokumentacji projektowej kierunku nie powinno 
przekraczać 1 cm. 
Łączenie elementów rurowych w odcinkach 6–cio metrowych na łączniki dostarczone przez producenta 
wraz z rurami. 
Łączenie odcinków krótkich dokonać po docięciu rur do wymaganej odległości, zfrezowaniu jej końcówek 
i nałożeniu połączeń wraz z ułożeniem zgodnie z pkt. 4. 
Połączenie projektowanego kanału z rur z tworzywa sztucznego z istniejącym kanałem sanitarnym 
wykonać na łącznikach przewidzianych w dokumentacji projektowej, po nałożeniu łącznika i jego 
skręceniu. Rury do wykonania połączeń powinny być sfrezowane. 
Sfrezowanie rur powinno mieć kąt 15° w stosunku do osi rury i długość równą 2-krotnej grubości rury. 
Głębokość posadowienia rurociągu zgodna z dokumentacją projektową, zgodnie z PN–B-10735. 
poliwinylową.  
Włączenie kanału sanitarnego do istniejącej studni.  Włączenie kanału deszczowego do istniejącego 
kanału deszczowego..   
Studnie kanalizacyjne 
Studzienki kanalizacyjne wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz zgodnie z instrukcją 
producenta wybranego systemu. 
Komora robocza powinna mieć wysokość zgodnie z dokumentacją projektową.  Płyty pokrywowe na 
studzienkach płytkich (wykonane bez kominów włazowych) wykonać bezpośrednio na komorze roboczej, 
a na niej skrzynkę włazową wg PN – 87/H-74051.  
Dno studzienki można wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą lub jako 
prefabrykowany element żelbetowy. Kineta w dolnej części powinna mieć przekroju zgodny z przekrojem 
kanału, a powyżej przedłużony ścianami do poziomu maksymalnego napełnienia kanału. Przy zmianie 
kierunku kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału, w przypadku zmiany 
średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi. 
Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 0,3 % w kierunku kinety. 
Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany studzienek i komór wykonać jako szczelne a dla studzienek 
PCV poprzez tuleje typu szczelnego dostarczone przez producenta.. 
Studzienki wyposażyć we włazy typu określonego w dokumentacji projektowej wg PN–H-74051/02. 
Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i zieleńcach 
górna krawędź włazu powinna znajdować się minimum 8 cm ponad poziom terenu. W ścianie komory i 
komina włazowego należy zamontować mijankowe stopnie włazowe w dwóch rzędach, w odległościach 
pionowych 0,30 m. i w odległościach poziomych osi stopni 0,30 m. 
Studzienki należy wykonać na dnie wzmocnionym warstwą żwiru i przygotowanym fundamencie 
betonowym.  
Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Zasypywanie wykopów ponad podłożem i obsypkę kanałów sanitarnych i deszczowych należy prowadzić 
warstwami co 20 cm. Materiał zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany, o 
optymalnej wilgotności nie przekraczającej wartości  - 20 % do +10 %. 
W terenie nieutwardzonym zasypanie i zagęszczenie wykopów tak jak pod drogami. Wskaźnik 
zagęszczenia gruntu w każdej warstwie powinien być nie mniejszy niż 0,97 pod drogami i 0,95 w terenie 
nieutwardzonym maksymalnego zagęszczenia wg normalnej próby Proctora wg PN–B-04481. Wskaźnik 
zagęszczenia gruntu należy przyjmować wg BN–72/8932-01. 
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6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.1.  Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez Inżyniera. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 

− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 
wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

− badanie zabezpieczenia ( umocnienia ) wykopów  
− badanie odwodnienia wykopów i zabezpieczenia przed zalaniem wodą, 
− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa 

mineralnego, 
− badanie odchylenia osi kanału, 
− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową ułożenia przewodów, 
− badanie odchylenia spadku kanałów, 
− sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypki, 
− sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych, 
− wykonanie próby szczelności kanału 

6.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

wynosić więcej niż ± 5 cm, 
− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
− odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
− odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
− odchylenie kanału rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi 

przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 
− odchylenie spadku ułożonego kanału  od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% 

projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy 
zwiększonym spadku), 

− wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien 
być zgodny z pkt. 5.5, 

− rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Szczegółowe wymagania dotyczące obmiaru zawarto w Przedmiarze robót – „ślepym” kosztorysie. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności 
związane z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej, a mianowicie: 
− roboty montażowe wykonania przewodów, a w szczególności zachowanie kierunku i spadku, połączeń, 

zmian kierunku 
− wykonanie studzienek rewizyjnych i inspekcyjnych, 
− sprawdzenie prawidłowości zabezpieczeń przewodów a w szczególności przejścia przez przeszkody i 

wzmocnienia, 
− próby szczelności kanałów 
− zasypanie z zagęszczeniem wykopu i podłoży pod kanały 
− głębokość ułożenia kanału. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym dokonanie korekt i poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbiór końcowy 
Przed przekazaniem odcinków przewodów do eksploatacji dokonać należy odbioru końcowego, który 
polega na: 
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− sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i stwierdzeniu zawartych w nich postanowieniach o 
usunięciu usterek i prób szczelności 

− sprawdzeniu aktualnej dokumentacji projektowej uwzględniając wszystkie zmiany i uzupełnienia 
− sprawdzeniu prawidłowego i zgodnego z dokumentacją zamontowania studzienek,  
 
Odbiory: częściowy i końcowy powinien być dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli 
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika oraz potwierdzony właściwymi protokółami. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” pkt.9. 
Za wykonane roboty Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w umowie. 
 
10. Przepisy związane 
− PN-B-01070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia. 
− PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
− PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
− PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 
− PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne. 
− PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania. Badania przy odbiorze 
− PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny – kanalizacyjna. 
− PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
− PN-B-32250 Materiały budowlane, woda do betonów i zapraw. 
− PN-H-74051/00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
− PN-H-74051/01 Włazy kanałowe. Klasy A ( włazy typu lekkiego ) 
− PN-H-74051/02 Włazy kanałowe . Klasy B, C, D ( włazy typu ciężkiego ) 
− PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
− BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
− BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny 
− PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i pospółka. 
− BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
− BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetonowe. 
− Katalog budownictwa  

� KB4-4.12.1.(6) Studzienki połączeniowe ( lipiec 1980 ) 
� KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe ( lipiec 1980 ) 
� KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe ( lipiec 1980 ) 
� KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg ( październik 1983 ) 
� KB1-22.2.6.(6) Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub 60 cm 

− Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlanych; część II – Roboty instalacji sanitarnej i 
przemysłowej – Warszawa 1988. 

− Kanalizacja zewnętrzna – Informacje techniczne „WAVIN”. 
− Instrukcja stosowania systemów „WAVIN” w drogownictwie (rury kanalizacji zewnętrznej i rury 

drenarskie). 
− Instrukcja stosowania systemów „WAVIN” w drogownictwie (studnie kanalizacyjne włazowe i 

inspekcyjne). 
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  Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 
Przyłącza wodociągowe 

 
 
 
1. Wstęp 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z budową przyłączy i sieci wodociągowych dla zadania określonego w SST „Wymagania 
ogólne”   pkt.1.1. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w SST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze przyłącza wody. 
–  wykonanie robót ziemnych  
– dostawa i montaż armatury w instalacji  
– dostawa i montaż rur  
– sprawdzenie szczelności wykonanych połączeń instalacji 
– zasypanie wykopów. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z określeniami 
podanymi w SST  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy sieci wodociągowej powinny 
odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy europejskie lub technicznym 
aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich 
elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji. Materiały mające 
kontakt z woda do picia muszą posiadać pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. 
Rury przewodowe – rodzaj rur, ich średnice zależne są od istniejących przewodów i zostały określone w 
dokumentacji projektowej. 
Do wykonania sieci wodociągowej stosuje się następujące materiały: 
− rury ciśnieniowe z polichlorku winylu PVC-U wg PN-EN 12201 i ZAT/97-01-001, 
− rury do wykonywania przyłączy z PE powinny odpowiadać normie ZAT/97-01-001 
− kształtki wodociągowe z PVC powinny spełniać wymogi normy PN –EN -1452-1: - 5:2000. 
Kruszywo na podsypkę – pod rurociągi może być wykonane z piasku lub żwiru. Użyty materiał na 
podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN - B - 11111. 
Armatura odcinająca –wg PN-EN 1074. 
Elementy montażowe – należy stosować − złącza kielichowo-kołnierzowe żeliwne dla rur PVC oraz 
łączniki rurowe systemu producenta rur. 
W miejscu skrzyżowania z istniejącymi sieciami przyłącze należy zabezpieczyć stalową rurą ochronną. 
Rura ochronna stalowa ze szwem o sprawdzonej szczelności wg PN-79/H-74244- „Rury stalowe ze 
szwem przewodowe” oraz pianka poliuretanowa do uszczelniania końców rur ochronnych. 
Piasek na podsypkę i obsypkę rur wg PN-87/B-01100 – „Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, 
nazwy i określenia”. 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Rodzaj sprzętu użytego do wykonania zadania pozostawia się do decyzji wykonawcy, pod warunkiem 
spełnienia przyjętej technologii.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
 
4. Transport i składowanie 
Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania podano w SST   „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.1. Transport rur musi się odbywać na samochodach o odpowiedniej długości w sposób 
zabezpieczający przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
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W czasie przewozu rur należy zwrócić uwagę, aby nie ulegały one przemieszczeniom w czasie jazdy. 
Rury należy rozładowywać ręcznie, pojedynczo zdejmując z pojazdu. Nie wolno rur zrzucać z 
samochodu. Nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem, który mógłby uszkodzić tworzywo 
sztuczne. 
Rury powinny być składowane zgodnie z zaleceniami producentów, w miejscach zapewniających im 
czystość. Rury powinny być zabezpieczone przed wewnętrznym zanieczyszczeniem. 
Rury z tworzyw sztucznych winny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu. 
Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. 
Gdy wiadomo, że składowane rury nie zostaną ułożone w ciągu 12 miesięcy należy je zabezpieczyć 
przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym poprzez zadaszenie. Rur nie wolno nakrywać w 
sposób uniemożliwiający swobodne przewietrzanie. 
4.2. Pozostałe elementy. 
- mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je podczas przewozu zabezpieczyć 
przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. 
- łączniki i kształtki nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem, który mógłby uszkodzić 
tworzywo sztuczne 
- łączniki i kształtki powinny być składowane w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych 
opakowaniach, tak długo, jak to możliwe 
- kształtki, uszczelki i armatura przewodów powinny być składowane zgodnie z zaleceniami producentów, 
w miejscach zapewniających im czystość. 
- kształtki i armatura powinny być zabezpieczone przed wewnętrznym zanieczyszczeniem. 
 
5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, 
projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w Dokumentacji Projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 
Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robót i trwale 
oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z 
rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże 
Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i użytkowników 
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki wykonywania robót 
w strefie tych urządzeń. 
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą wypompowywaną z wykopów lub z opadów 
atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej następujące warunki: 
a) górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie 
przylegający teren; 
b) powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza 
teren przylegający do wykopu; 
c) w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość. 
Roboty ziemne 
Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wykonać przekopy próbne w celu zlokalizowania 
istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć i podwiesić na szerokości wykopu. 
Wykopy należy wykonać jako otwarte obudowane. Jeżeli materiały obudowy nie są fabrycznie 
zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, to powinny one być 
zabezpieczone przez Wykonawcę poprzez zastosowanie odpowiednich środków antykorozyjnych lub 
impregnacyjnych właściwych dla danego materiału. 
Metoda wykonywania wykopów ręcznie z zastosowaniem urządzeń do mechanicznego wydobycia 
urobku. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę w miejsce wskazane 
przez Inspektora Nadzoru. 
Wykopy pod przewody powinny być rozpoczynane od najniżej położonego punktu rurociągu przesuwając 
się stopniowo do góry. Wykonanie obrysu wykopu należy dokonać przez ułożenie przy jego krawędziach 
bali lub dyli deskowania w ten sposób, aby jednocześnie były ustalone odcinki robocze. Elementy te 
należy przytwierdzić kołkami lub klamrami. 
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Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy powinna być dostosowana do średnicy przewodu i 
wynosić 0,8 m plus średnica zewnętrzna przewodu. Deskowanie ścian wykopu należy prowadzić w miarę 
jego zagłębiania. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 
biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby 
podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatacje. 
Wykop powinien być zabezpieczony barierą o wysokości 1,0 m. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy 
czym powinno być ono na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,10 – 0,20 m. 
Zdjęcie pozostawionej warstwy (0,10 – 0,20 m) gruntu należy wykonać bezpośrednio przed wykonaniem 
podsypki i ułożeniem przewodów. Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
Przygotowanie podłoża 
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy tłucznia 
lub żwiru z piaskiem o grubości 10 cm, zgodnie z dokumentacją projektową. 
W gruntach gliniastych należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości 10 cm zgodnie z 
dokumentacją projektową. 
Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w dokumentacji projektowej. 
Roboty montażowe 
Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody z rurociągów nie mniej 
jednak niż 0,1%. 
Głębokość ułożenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających 
podłoże i przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od 
wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu było większe niż głębokość przemarzania 
gruntów hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o średnicy poniżej 1000 mm. 
I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosić: 
− w strefie o hz = 1,0 m, hn = 1,4 m. 
Dławice zasuw powinny być zabezpieczone izolacją cieplną w przypadku, gdy wierzch dławicy znajduje 
się powyżej dolnej granicy przemarzania w danej strefie. 
Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany budowli 
powinna być zgodna z dokumentacją. 
Przewód powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby opierał się na nim wzdłuż całej długości 
co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. 
Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury 
i mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. 
Połączenie rur należy wykonywać w sposób następujący: 
− rury z tworzyw sztucznych PVC poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelkami 
gumowymi dostarczonymi w komplecie przez producenta rur. 
− kształtki żeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelkami gumowymi dostarczonymi w 
komplecie przez producenta rur. 
− kształtki żeliwne kołnierzowe przez skręcenie kołnierzy śrubami z podkładką i nakrętką w wykonaniu 
odpornym na korozje (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim założeniu uszczelki gumowej 
pomiędzy łączonymi kołnierzami. 
Do wykonywania zmian kierunków przewodu należy stosować łuki, kolana i trójniki w przypadkach, gdy 
kąt nachylenia w stopniach przekracza następujące wielkości: 
a) dla przewodów z tworzyw sztucznych, gdy kąt odchylenia przekracza wielkość dopuszczalnej strzałki 
ugięcia przewodu podana w warunkach technicznych wytwórni, 
b) dla pozostałych przewodów, gdy wielkość zmiany kierunku w pionie lub poziomie na połączeniu rur 
(złączu kielichowym) przekracza 2o kąta odchylenia. 
Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30 st.C. 
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem się w planie i pionie na skutek parcia wody powinno 
być zgodne z dokumentacją, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia należy umieszczać: przy 
końcówkach, odgałęzieniach, pod zasuwami, hydrantami, a także na zmianach kierunku: 
− dla przewodów z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu kształtek. 
Blok oporowy powinien być tak ustawiony, aby swą tylną ścianą opierał się o grunt nienaruszony. W 
przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku, należy przestrzeń między tylną ścianą bloku a 
gruntem rodzimym zalać betonem klasy B15. 
Odległość między blokiem oporowym i ścianką przewodu wodociągowego powinna być nie mniejsza niż 
0,10 m. Przestrzeń między przewodem a blokiem należy zalać betonem klasy B15 izolując go od 
przewodu dwoma warstwami papy. 
Wykop do rzędnej wierzchu bloku można wykonywać dowolną metodą, natomiast poniżej – do rzędnej 
spodu bloku – wykop należy pogłębić ręcznie tuż przed jego posadowieniem. Wykop w miejscu 
wbudowania bloku należy zasypywać (do rzędnej wierzchu bloku) od strony przewodu wodociągowego. 
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Przejścia przewodu pod jezdnią powinny zostać wykonane w rurze ochronnej. Końce rury ochronnej 
powinny być usytuowane poza korpusem drogowym w odległości min. 0,5 m od krawędzi jezdni. 
Końce rury ochronnej należy zakończyć pierścieniami uszczelniającymi. Mają one za zadanie 
zabezpieczenie wolnej przestrzeni między przewodem a rurą ochronną przed dostaniem się do jej 
wnętrza wody lub innych zanieczyszczeń oraz przed wydostaniem się na zewnątrz w niekontrolowany 
sposób wody pochodzącej z ewentualnej awarii przewodu. 
Armaturę odcinającą (zasuwy) należy instalować: 
− na węzłach wodociągowych (przy odgałęzieniach), 
− na odgałęzieniu do hydrantu, 
− w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej. 
− w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej. 
Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i 
obiektów na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubość warstwy 
ochronnej zasypu według dokumentacji projektowej 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, 
mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty wg PN-B-02480. 
Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu 
stronach przewodu. Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie 
spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z 
dokumentacją projektową. 
W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudności 
osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu co najmniej 1, należy zastąpić górną warstwę zasypu 
wzmocnioną podbudową drogi. 
Montaż rur z PE 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z punktem 5.2 można przystąpić do wykonywania robót 
montażowych. 
Przed rozpoczęciem robót zabezpieczyć materiały niezbędne do prowadzenia robót w różnych 
warunkach pogodowych: namioty, brezent, ubrania przeciwdeszczowe, czystą tkaninę do czyszczenia 
elementów, pasy do opuszczania rur. 
Rury muszą być układane i pozostawione w takim położeniu, żeby trzymały się linii i spadków 
określonych w Dokumentacji Projektowej. Oś przewodu w wykopie powinna być wytyczona i oznakowana 
Przewody wodociągowe należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725: 1997 – „Wodociągi. 
Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”. 
Zabudowywane rury i armatura muszą mieć oznaczenia identyfikacyjne. Linia napisów powinna znaleźć 
się na górnej zewnętrznej części układanej rury. 
Rury z PE mogą być łączone poprzez zgrzewanie czołowe bądź zgrzewanie elektrooporowe. Szczegóły 
montażowe wg instrukcji producenta. 
Po wykonaniu każdego zgrzewu trzeba wykonać pomiar parametrów geometrycznych 
Do budowy przyłącza z rur PE zaleca się stosowanie urządzeń do zgrzewania, które posiadają możliwość 
wydruku parametrów zgrzewania, przy których został wykonany zgrzew. 
Po ułożeniu rurociągu, po pomiarach geodezyjnych rurociągu oraz po pozytywnej próbie ciśnieniowej, 
płukaniu wodą i dezynfekcji chlorem można przystąpić do zasypywania wykopu 
Przyłącze trzeba zasypywać do wysokości określonej w dokumentacji projektowej, warstwami 10 
centymetrowymi ubijanymi ręcznie lub przy użyciu lekkiego sprzętu mechanicznego, żeby nie 
spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu. 
Trasę wodociągu należy oznaczyć taśmą lokalizacyjną koloru biało-niebieskiego o szerokości 200mm z 
zatopioną wkładką metalową, na wysokości 30cm nad grzbietem rury 
Zasypanie wykopów powyżej warstwy ochronnej  dokonuje się gruntem rodzimym, jeśli maksymalna 
wielkość cząstek nie przekracza 300mm, z jednoczesnym zagęszczaniem i rozbiórką 
deskowań i rozpór ścian wykopu 
Zasypka musi być wykonana z materiałów i w taki sposób by spełniała wymagania struktury nad 
rurociągiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenów zielonych); ; ustalony stopień zagęszczenia 
gruntu powinien być potwierdzony przez geologa 
Zagęszczenie materiału zasypki w terenach zielonych nie jest wymagane. 
Montaż armatury do rur PE 
W wykonawstwie przyłącza wodociągowego można stosować wytyczne MPWiK zawarte w „Miejskie 
sieci, urządzenia i przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne. Wytyczne projektowania i wykonawstwa. 
Warunki, standardy, wymagania użytkownika.” – wydanie II Wrocław. 
- wpięcie przyłącza wody do istniejącego wodociągu wykonać należy za pomocą armatury 
nawiercającozamykającej 
Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem 
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Skrzyżowanie przyłącza wodociągowego z kanalizacją deszczową należy odpowiednio zabezpieczyć 
poprzez zastosowanie rury ochronnej z wypełnieniem materiałem termoizolacyjnym. Długość i dymensja 
rury ochronnej wg Dokumentacji Projektowej. 
5.6. Próby ciśnienia i uruchomienie 
Badanie szczelności należy przeprowadzić w zgodnie z normą PN-B-10725: 1997. 
Wszelkie łączenia muszą być odkryte podczas próby, natomiast proste odcinki przysypane i 
zagęszczone. 
Próbę szczelności należy wykonać po całkowitym zakończeniu montażu. Szczelność przewodu powinna 
gwarantować utrzymanie ciśnienia próbnego przez okres 30 minut, podczas przeprowadzania próby 
hydraulicznej. Ciśnienie próbne powinno wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, nie mniej niż 1 MPa (10bar). 
Po zakończeniu próby, ciśnienie należy zmniejszać powoli w sposób kontrolowany. Po próbie 
ciśnieniowej przewody trzeba przepłukać wodą i zdezynfekować chlorem. 
Nadzór techniczny nad budową przyłącza sprawują inspektor nadzoru oraz projektant. 
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku poważniejszych odstępstw od 
rozwiązań projektowych – przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji technicznej 
nie mogą powodować obniżenia wartości użytkowych, jakościowych lub zmniejszać trwałość 
eksploatacyjną przyłącza wody. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 
 
Kontrola, pomiary i badania 
Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 

− zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii, 
− określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 
− określenie stanu terenu, 
− ustalenie składu betonu i zapraw, 
− ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
− ustalenie metod wykonywania wykopów, 
− ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. W szczególności kontrola powinna 
obejmować: 

− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu 
budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 
− sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
− zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w 
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 
− badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
− sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie, 
− badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i 
zgodności z określonym w dokumentacji, 
− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego z 
kruszywa, 
− badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w 
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, 
ewentualnie innymi umownymi warunkami, 
− badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 
zabezpieczenia, 



Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 

Budowa budynku Biblioteki i Klubu Seniora w Strzyżewie – instalacje sanitarne 
 

 41

− badanie ułożenia przewodu na podłożu, 
− badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
− badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 
− badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 
− badanie zabezpieczenia przed korozją, 
− sprawdzenie montażu armatury, sprawdzenie rzędnych posadowienia skrzynek zasuw i 
hydrantów, 
− badanie szczelności całego przewodu, 
− badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
− badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 
poszczególnych jego warstw. 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
wynosić więcej niż ± 5 cm, 
− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
− odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć ±3 
cm, 
− dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od 
ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać dla 
przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, 
− różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie dla 
przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, 
− dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny 
przekroczyć dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 2 cm, 
− dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie przekroczyć 
dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu 
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera, 
− stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie 
powinien wynosić mniej niż 0,97. 

 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Szczegółowe wymagania dotyczące obmiaru zawarto w Przedmiarze robót – „ślepym” kosztorysie. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności 
związane z przebudową linii wodociągowych, a mianowicie: 

− roboty przygotowawcze, 
− roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
− przygotowanie podłoża, 
− roboty montażowe wykonania rurociągów, 
− próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m i powinna 
wynosić około 300 m dla przewodów z tworzywa sztucznego PVC bez względu na sposób prowadzenia 
wykopów. 
Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z 
tym, że powinna być ona uzależniona od warunków lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub 
uzasadniona względami techniczno-ekonomicznymi. Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robót 
zanikających. 
Odbiór końcowy 
Odbiorowi końcowemu podlega: 

− sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na 
sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych), 
− badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i 
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725), 
− badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących w 
zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 
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Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo 
omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji 
przeprowadzającej badania.  
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli 
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego 
wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze 
postępowanie. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” pkt.9. 
Za wykonane roboty Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w umowie. 
 
10. Przepisy związane 
− PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia 
− PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie 
− PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania 
− PN-88/B-06250 Beton zwykły 
− PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
− PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
− PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze 
− PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
− PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne 
− PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 
− PN-83/M- 74024/00 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne. Wymagania i 

badania 
− PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych 
− PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 Mpa 
− PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne. 
− PN-EN 1452-2 Systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania 

wody. Rury. 2000r. 
− PN-EN 1452-3 Systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania 

wody. Kształtki. 2000r. 
− PN-EN 12201 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen 

(PE) 
− ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z polietylenu PE i elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych do 

wody. 
− Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 

wodociągowych – 2001 r. 
− Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I rozdz. IV, Arkady 

1989 r. – Roboty ziemne 
 
 


