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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
S 0  - WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

 Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania ogólne wykonania i odbioru związanych z budową 

wewnętrznych instalacji wody: zimnej i ciepłej, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji centralnego 

ogrzewania i ciepła technologicznego z montażem urządzeń, wentylacji mechanicznej oraz demontażem części 

instalacji sanitarnych wchodzących w zakres zadania pod nazwą: Przebudowa i termomodernizacja wraz z 

częściową rozbiórką wiatrołapu istniejącego budynku użyteczności publicznej w ramach rewitalizacji kina Lotos 

w Dąbrowie Białostockiej.  
1.2. Przedmiot i robót budowlanych 

  Przedmiotem opracowania jest przygotowanie dokumentacji ogólnej specyfikacji. 

Opracowanie stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. Projektant może wprowadzać do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub 

uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniając wymagania 

Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich 

standardu i jakości. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 

prostych robót i konstrukcji drugorzędnych niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że pod-stawowe 

wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na postawie doświadczenia i przy przestrzeganiu 

zasad sztuki budowlanej. 
1.3. Zakres robót budowlanych 

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 

opracowanymi dla następujących elementów robót budowlanych związanych z realizacją zadania: 
S0 - Wymagania ogólne, 

S01 - Roboty demontażowe, 

S02 – Instalacja wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, 

S03 – Instalacja hydrantowa, 

S04 – Instalacja kanalizacji sanitarnej z tworzyw sztucznych, 

S05 – Instalacja centralnego ogrzewania z montażem urządzeń, 

S06 – Instalacja wentylacji mechanicznej. 

1.4. Określenia podstawowe 
 Ilekroć w opracowaniu jest mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym – należy rozumieć: 
• budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
• budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
• 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 – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek o zabudowie 

bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspakajaniu 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 
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miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, 

pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przykrycia 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. 
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 wykonanie 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. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny 

wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 

stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonania robót budowlanych. 
1.4.13. pozwolenie na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 

prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
1.4.14. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 

budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 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. 
1.4.15. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
1.4.16. terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 

geodezyjnego i kartograficznego: 
obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych 

Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw 

Zagranicznych, 
bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 

1.4.17. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 

jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.18. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 
1.4.19. 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 wyborów do stosowania we 

wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
1.4.20. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określane w ustawie z dnia 15 grudnia 

2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 

5, poz. 42 z późn. zm.). 
1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym 

na postawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu 

tego terenu. 
1.4.22. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą 

obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 

przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidzianą do 

usunięcia po ich zakończeniu. 
1.4.24. 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. 
1.4.25. 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. 
1.4.26. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 

ponumerowanymi stronami, służącą do wpisania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, 

szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 

Inspektora nadzoru budowlanego. 
1.4.27. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy 

lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 
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niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 

prowadzonych robót. 
1.4.28. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 

tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową zaakceptowaną przez 

Inspektora nadzoru. 
1.4.29. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonywanych robót dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.30. 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. 
1.4.31. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 

dokumentacji projektowanej. 
1.4.32. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
1.4.33. 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. 
1.4.34. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 

spełniania przewidywanych funkcji technologiczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 

eksploatacji. 
1.4.35. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach i aprobatach 

technicznych. 
1.4.36. 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 [CPV] (Dz. 

Urz. L240 z 16.12.2002 r. z późn. zm.) 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów 

głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej. Na 

Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 

końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 

 Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z 

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
- dostarczona przez Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową 

 Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 

stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 

poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku 

stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od 

odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 

są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 

jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą 

zgodne z dokumentacją i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 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. Koszt zabezpieczenia terenu 

budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowy. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
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 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 

własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a. zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b. zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c. 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 przepisani 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 działalność uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 

i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruzu, 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora 

nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 

fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 

sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 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 zdrowie osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty 

związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 

cenie umownej. 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia używane do robót 

od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 

samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i 

będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
2.MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

 Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub 

wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 

do zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania w czasie postępu robót. 
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Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami i 

aprobatami technicznymi. 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 

jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązane 

dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca 

przedstawi dokumentację zawierającą raporty badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 

metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie 

wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 

materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. Humus 

i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy 

i wykorzystywane przy zasypie i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały 

pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą 

wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiedni do wymaga umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 

obszarze. 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują 

się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 

przyjęciem i niezapłaceniem. 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowe materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 

kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 

terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

 Jeśli dokumentacja projektowa przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 

wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 

zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 

zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
3.SPRZĘT 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 

powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w opracowaniu, programie 

zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i 

wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzanie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością 

Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie 

spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 

nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzęty. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później 

zmieniany bez jego zgody. 
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 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 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektową, PZJ, projektu organizacji robót 

oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 
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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. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej a także w normach i 

wytycznych. Polecenie Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 

wstrzymana robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
6.KONTROLA JAKOŚCIOWA ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 

nadzoru program zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 

projektową. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratoriom własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratorium, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków 

i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Inspektorowi nadzoru, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 

kruszyw itp., 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 

elementów robót. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 

 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 wykonywano 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony 

dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać 

Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, 

sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 

badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 

zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 

organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 

 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 

zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 

własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez 

Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
6.4. Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 

nie obejmują jakiegokolwiek badania, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
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6.5. Raporty z badań 

 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 

później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane 

Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 

zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawiony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona 

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po 

uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 

materiałów i robót z wymaganiami na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor 

nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 

wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy 

lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 

wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową. W tym 

przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 

 Inspektor nadzoru może dopuścić do użytku tylko te wyroby i materiały, które: 
1. 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 zgodne z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną w pkt. 1. 
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane, 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. 
6.8. Dokumenty budowy 

 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 kierunku budowy. Zapisy w dzienniku budowy 

będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 

technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 

oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
· datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
· datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
· uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
· przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
· uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

· daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
· zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 

robót, 
· wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
· stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
· zgodność rzeczywistych warunków geodezyjnych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
· dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
· dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
· dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je 

przeprowadzał, 
· wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

· inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 

nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora 
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nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak strona umowy i niema uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót. 
 Książka obmiarów 
 Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 

robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie. 
 Dokumenty laboratoryjne 
 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań. Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 

programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na 

każde życzenie Inspektora nadzoru. 
 Pozostałe dokumenty budowy 
 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 
1. pozwolenie na budowę, 
2. protokoły przekazania terenu budowy, 

3. umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

4. protokoły odbioru robót, 

5. operaty geodezyjne, 

6. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 Przechowywanie dokumentów budowy 
 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 

przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robot będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową, w 

jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 

Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót 

podanych w kosztorysie ofertowym nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 

dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 

określonym w umowie. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 Zasady określania ilości robót podane są w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru zgodnie z 

jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 
7.3. Urządzenia i sprzęty pomiarowe 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 

urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
7.4. Wagi i zasady wdrażania 

 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom. Będzie 

utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych 

przez Inspektora nadzoru. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 W zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie wykonywanych robót oraz ilości 

tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

będzie 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 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 

Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 
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 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 

robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) 

oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 

umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru 

i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych 

robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 

 Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. recepty i ustalenia technologiczne, 

3. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z programem zapewnienia 

jakości (PZJ), 
5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa 

zgodnie z programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
7. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
8. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 

komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnia się 

w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 

obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 

dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych 

ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w 

dokumentach umownych (ofercie). +Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe 

będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

a)     robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
b)     wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 

teren budowy, 
c)     wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
d)     koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

e)     podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 

 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST-00 obejmuje 

wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

9.3. Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 

 Koszt  wybudowania ewentualnych  objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
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opracowanie oraz uzgodnienie z Zarządzającym realizacją budowy i odpowiednimi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu  Zarządzającemu  realizacją 

budowy i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, ustawienie tymczasowego 

oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, usunięcie wbudowanych materiałów i 

oznakowania oraz doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 

120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i 

Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki 

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. 

U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 200 r. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami). 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

S01-   ROBOTY DEMONTAŻOWE 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

 Przedmiotem opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących demontażu części 

instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, urządzeń sanitarnych wchodzących w zakres zadania pod nazwą: 

Przebudowa i termomodernizacja wraz z częściową rozbiórką wiatrołapu istniejącego budynku użyteczności publicznej 

w ramach rewitalizacji kina Lotos w Dąbrowie Białostockiej.  
1.2. ZAKRES STOSOWANIA 
 Do rozbiórki urządzeń i instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania można przystąpić 

dopiero po stwierdzeniu, że wszystkie instalacje zostały odłączone od sieci miejskich przez pracowników właściwych 

instytucji oraz, że dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika rozbiórki. 

Demontaż instalacji powinni wykonywać robotnicy odpowiednich specjalności. Rozbiórkę należy rozpocząć od 

demontażu armatury, aparatów, grzejników, umywalek, misek ustępowych itp., a następnie przejść do demontażu 

przewodów. 

Zakres prac: 

- wykucie bruzd na instalacje, 

- kucie posadzki, 

- demontaż koniecznych odcinków instalacji kanalizacji sanitarnej, wymiana istniejących pionów kanalizacyjnych, 

- demontaż urządzeń sanitarnych z osprzętem, 

- demontaż koniecznych odcinków instalacji centralnego ogrzewania, 

- demontaż grzejników c.o. i armatury. 

- demontaż koniecznych odcinków instalacji wodociągowej wraz z armaturą. 

1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z demontażem ujętych w pkt. 1.1  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami w 

OST- 00.00.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST- 00.00. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania 

robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wywóz materiałów 

rozbiórkowych na odległość 10 km. 

2. Materiały  

Materiały nie występują.  

3. Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja techniczna.  

4. Transport  

Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi OST- 00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 2 2 Zgodnie z technologią 

założoną w dokumentacji projektowej, do transportu proponuje się użyć takich środków jak: samochód skrzyniowy, 

samochód samowyładowczy.  

5. Wykonanie robót 

5.1.Ogólne warunki wykonania robót,  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja techniczna.  

Wymagania dotyczące wykonania robót:  

• roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie  

• znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami. 

5.2.Należy wykonać następujące prace rozbiórkowe:  

• demontaż urządzeń sanitarnych  

• demontaż rurociągów  

• wywóz i utylizacja gruzu 

6.Kontrola jakości robót Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja techniczna. 

7.Obmiar robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja techniczna.  

8. Odbiór robót Ogólne zasady odbioru robót podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja techniczna.  

9. Przepisy związane  

10.1.Warunki bezpieczeństwa pracy przy robotach rozbiórkowych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

S02-   INSTALACJA WODY ZIMNEJ,CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ 

 

 
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

 Przedmiotem opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących budowy instalacji 

wody zimnej, ciepłej wody użytkowej  wchodzących w zakres zadania pod nazwą: Przebudowa i 

termomodernizacja wraz z częściową rozbiórką wiatrołapu istniejącego budynku użyteczności publicznej w 

ramach rewitalizacji kina Lotos w Dąbrowie Białostockiej.  
1.2. ZAKRES STOSOWANIA 

 Opracowanie stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. Zawarte ustalenia 

dotyczą zasad prowadzenia robót w czasie budowy instalacji wody zimnej i ciepłej wody użytkowej zgodnie z pkt. 

1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 

prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania 

będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad 

sztuki budowlanej. 
Zakres robót: 

-Montaż wodomierza wraz z armaturą odcinającą, filtrem, zaworem antyskażeniowym; 

-Montaż zestawu hydroforowego; 

-Montaż rur stalowych o śr. DN50; 

-Montaż rur wielowarstwowych o śr. 32x4,0 mm; 

-Montaż rur wielowarstwowych o śr. 26x4,0 mm; 

-Montaż rur wielowarstwowych o śr. 21x3,45 mm; 

-Montaż rur wielowarstwowych o śr. 17x2,75 mm; 

-Montaż zaworów kulowych odcinających  dn25, dn15; 

-Wykonanie białego montażu; 

-Montaż podgrzewaczy elektrycznych; 

-Wykonanie i montaż przejść p.poż. 

1.3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową i poleceniami inspektora nadzoru. 
Wykonawca przedstawi inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie etapy, w jakich będzie realizowana budowa instalacji wody zimnej i ciepłej wody użytkowej. 
Instalacje przedstawione do badań powinny spełniać następujące warunki: 
- Zakończenie wszelkich robót montażowych przy instalacjach, 
- Zakończenie robót budowlanych i wykończeniowych w pomieszczeniach, w których występują elementy 

instalacji, 
- Wykonanie w sposób stały i uruchomienie instalacji elektrycznej i doprowadzenie wody do obiektu, 

- Wykonanie i sprawdzenie działania urządzeń technicznych i osprzętu instalacji. 
1.3.1. ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ. 

 Instalacja wody zimnej i ciepłej wody użytkowej powinna być wykonana zgodnie z zatwierdzoną 

dokumentacją techniczną. Odstępstwa od postanowień projektu powinny być uzgodnione z Inwestorem, autorem 

projektu i odpowiednimi organami. Wszelkie odstępstwa od dokumentacji wynikłe w trakcie budowy instalacji 

wewnętrznych, powinny być  uwzględnione w dokumentacji powykonawczej. 
1.3.2. MATERIAŁY. 

 Materiały i prefabrykaty użyte do wykonania robót związanych z budową wewnętrznych instalacji sanitarnych 

powinny być zgodne z odpowiednimi normami przedmiotowymi, a w przypadku ich braku z dokumentacjami 

techniczno-ruchowymi producentów oraz powinny posiadać aktualne atesty. 
1.3.3. ROBOTY WSTĘPNE. 

 W pierwszej kolejności należy wykonać: 
- Główne roboty budowlane w zakresie instalacji wewnętrznych: przekucia i bruzdy, 
- Roboty instalacyjne: analiza dokumentacji i kompletacja materiałów. 

1.3.4. ROBOTY MONTAŻOWE. 
 Po wykonaniu wstępnych robót budowlanych umożliwiających wejście z robotami sanitarnymi na plac 

budowy i po udostępnieniu frontu robót przez ekipę budowlaną, należy przystąpić do robót instalacyjnych zgodnie 

z wymaganiami szczegółowymi: 
- montaż rurarzu z zaworami (dotyczy wszystkich rodzajów instalacji wewnętrznych), 
- wykonanie podejść do armatury, 
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- montaż armatury, 
- montaż urządzeń, 
- wykonanie prób hydraulicznych i regulacji (dotyczy wszystkich rodzajów instalacji wewnętrznych), 
– wykonanie powłok antykorozyjnych i izolacji cieplnej, 

1.4. ZAKRES ROBÓT 

 Roboty obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu budowę instalacji wody zimnej i ciepłej 

wody użytkowej zgodnie z pkt. 1.1. Niniejsze opracowanie związane jest z wykonaniem w/w robót. 
2. MATERIAŁY 

 Materiały, z których będzie wykonana instalacja wodociągowa: 
-rury wielowarstwowe, stalowe (w pom. wodomierza). 

3. SPRZĘT 

 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. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 

PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. Wykonawca powinien 

dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. RURY 

 Rury muszą być transportowane na samochodach odpowiedniej wielkości. Kształtki należy przewozić w 

odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu. Przeładunku i magazynowania przewodów i kształtek należy 

unikać ich zanieczyszczenia i uszkodzenia. 
4.2. ELEMENTY WYPOSAŻENIA 

 Transport wyposażenia takiego jak armatura powinien odbywać się krytymi środkami transportu. Zaleca się 

transportowanie w oryginalnych opakowaniach producentów. Wszystkie elementy należy przechowywać w 

magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
4.3. IZOLACJE TERMICZNE 

- materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami transportu 

z sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem, 
- wyroby i materiały stosowane do wykonania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach 

krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny PE, ponieważ materiał ten 

nie jest odporny na promieniowanie ultrafioletowe, 
– materiały przeznaczone do wykonania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie 

uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać 

się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. PROWADZENIE PRZEWODÓW INSTALACJI WODOCIĄGOWYCH 

- Przewody poziome prowadzić ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach załamań przewodów zapewnić 

możliwość odwodnienia instalacji oraz możliwość odpowietrzenia przez punkty czerpalne. Dopuszcza się 

układanie odcinków przewodów bez spadku jeżeli opróżnianie z wody jest możliwe przez przedmuchanie 

sprężonym powietrzem. 
- Przewody instalacji należy prowadzić po ścianach wewnętrznych. 
- Dopuszcza się prowadzenie przewodów po ścianach zewnętrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed 

ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem pary wodnej (izolowanie cieplne przewodów lub stosowanie 

elektrycznego kabla grzejnego). 
- Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp.. powinny spoczywać na podporach 

stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawierzeniach itp.) usytuowanych w 

odstępach nie mniejszych niż to wynika z wymagań dla materiału, z którego wykonane są rury. 
- Przewody podejść wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody. 
- Przewody wodociągowe mogą być prowadzone w obudowanych węzłach sanitarnych, przy czym należy 

zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających odgałęzienia. 
- Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej powinny być układane zgodnie 

z projektem technicznym. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji 

technicznej powykonawczej. 
- Przewody układane w bruzdach prowadzi się w otulinie (izolacji cieplnej), rurze płaszczowej lub co najmniej z 

izolacją powietrzną (dopuszcza się izolowanie np. tekturą falistą) w taki sposób aby przy wydłużeniach cieplnych 
- powierzchnia przewodu była zabezpieczona przed tarciem o ścianki bruzdy i materiał ją zakrywający 
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- w połączeniach i na odgałęzieniach przewodu nie powstawały dodatkowe naprężenia lub siły rozrywające 

połączenia. 
- Zakrycie bruzdy powinno nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego instalacji. 
- Przewody wodociągowe należy izolować, gdy działanie ciepła może spowodować podwyższenie temperatury 

ścianki rurociągu powyżej +30oC. 
- Przewody prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej zawartości pary wodnej należy 

izolować przed zamarznięciem i wykraplaniem pary na zewnętrznej powierzchni rury. 
- Odległość zewnętrznej powierzchni przewodu wodociągowego lub jego izolacji cieplnej od ściany, stropu albo 

podłogi powinna wynosić co najmniej: 
- dla przewodów średnicy 25 mm - 3 cm 
- dla przewodów średnicy 32 ÷ 50 mm – 5 cm 
- dla przewodów średnicy 65 ÷ 80 mm – 7 cm 
- dla przewodów średnicy 100 mm – 10 cm. 
- Przewody prowadzone obok siebie układa się równolegle. 
- Przewody pionowe prowadzi się tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm na 

kondygnację. 
- Przewody poziome wody zimnej prowadzi się poniżej przewodów wody ciepłej, c.o. 
- Nie wolno prowadzić wodociągu powyżej przewodów elektrycznych. 
- Minimalna odległość przewodów wodociągów od elektrycznych 0,10 m. 
5.2. POŁĄCZENIA ZACISKOWE 

 Połączenie powinno być wykonywane zgodnie z wymaganiami producenta elementów połączenia. Połączenie 

zaciskowe wykonywane jest przez zaciskanie w określony sposób złączki na rurze. W celu uzyskania szczelności 

połączenia, w jednym z elementów łączonych znajdują się pierścieniowe uszczelki elastyczne. Wzajemne 

zaciśnięcie rury i złączki może być wykonane albo przez dokręcenie nakrętki łącznika, wywołując odpowiedni 

zacisk, albo przez zaprasowanie pierścieniowe, za pomocą praski, łącznika na rurze. Zaciśnięcie stanowi 

jednocześnie uszczelnienie i zamocowanie mechaniczne. Wobec stosowania bardzo dużej ilości różnych 

rozwiązań konstrukcyjnych tych połączeń, wykonywanie ich powinno być zgodne z instrukcją producenta 

elementów łączonych. 
5.3. PODPORY 

 Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub wsporników. Ich 

konstrukcja powinna zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i 

ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy 

przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja podpór 

przewodów poziomych musi zapewniać swobodne przesuwanie się rur. 
5.5. PROWADZENIE PRZEWODÓW BEZ PODPÓR 

 W instalacji wody ciepłej celowe jest takie prowadzenie rury osłonowej, żeby jej oś była linią falistą w 

płaszczyźnie równoległej do powierzchni przegrody, na której przewód jest układany. 
- Przewód w rurze osłonowej powinien być ułożony swobodnie. 
5.6. TULEJE OCHRONNE 

- Przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną (np. przewodu poziomego przez ścianę, a przewodu 

pionowego przez strop) należy stosować przepust w tulei ochronnej, która 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, 
- co najmniej o 1 cm przy przejściu przez strop. 
- Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z każdej strony, a przy 

przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki i około 1 cm poniżej tynku na stropie. 
- Przestrzeń między rurą a tuleją wypełnić materiałem trwale plastycznym, nie działającym korozyjnie na rurę, 

umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczenie i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 
- W tulei ochronnej nie może się znajdować żadne połączenie rury przewodu. 
- Przejście rury przewodu przez przegrodę w tulei nie powinno być podporą przesuwną tego przewodu. 
5.7. MONTAŻ ARMATURY 

- Przed zainstalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. 
- Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna do obsługi 

i konserwacji. 
- Na każdym odgałęzieniu przewodu doprowadzającego wodę zimną lub ciepłą do pomieszczenia, w miejscu łatwo 

dostępnym, powinna być zamontowana armatura odcinająca. 
- Armatura odcinająca powinna być zainstalowana na przewodach doprowadzających wodę wodociągową do 

takich punktów czerpania jak urządzenia spłukujące miski ustępowe, pisuary, a także, zmywarki itp. Jeżeli 

rozwiązanie doprowadzenia wody wodociągowej w tych przyborach lub urządzeniach umożliwia jej przepływ 
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zwrotny , na przewodzie doprowadzającym wodę wodociągową do nich (doprowadzenie indywidualne lub do 

grupy tego typu punktów czerpania), należy zainstalować odpowiednie wyposażenie uniemożliwiające przepływ 

zwrotny. 
- Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z 

oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 
- Armatura odcinająca grzybkowa powinna być zainstalowana w takim położeniu aby w czasie rozbioru wody 

napływała ona „pod grzybek” . 
- Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu 

odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie z projektem technicznym. 
- Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na podejściach pionów 

przed elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony pionu), dla uniemożliwienia opróżnienia 

poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu. Armatura spustowa powinna być lokalizowana w miejscach 

łatwo dostępnych i zaopatrzona w złączkę do węża w sposób uniemożliwiający kierowanie usuwanej wody do 

kanalizacji. 
- W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód cieplej wody powinien być podłączony z lewej strony. 
- Wysokość ustawienia armatury czerpalnej na ścianie należy wykonać wg opisu projektu wykonawczego 

wewnętrznych instalacji sanitarnych. 
5.8. URZĄDZENIE DO POMIARU PRZEPŁYWU WODY (WODOMIERZ) 

- Miejsce przeznaczone na ustawienie urządzenia do pomiaru zużycia wody ( wodomierza ) powinno być suche, 

o temperaturze wewnętrznej przynajmniej +4oC, oświetlone, łatwo dostępne, o minimalnej wysokości 1,80 m i 

wyposażone we wpust podłogowy. Jeżeli wodomierz służy do rozliczeń z dostawcą wody, miejsce to powinno być 

wydzielone i zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych. 
- Wodomierz należy zamontować współosiowo z przewodem pomiarowym wg instrukcji producenta. 
- Kierunek strzałki umieszczonej na korpusie wodomierza powinien być zgodny z kierunkiem przepływu wody w 

przewodzie. 
- Długość prostego odcinka pomiarowego o stałej średnicy, jeżeli instrukcja producenta wodomierza nie stanowi 

inaczej, powinna być równa co najmniej 5 średnicom przewodu przed – i 3 średnicom przewodu za wodomierzem. 
- Jeżeli wodomierz na przewodzie poziomym jest klasy obciążeń (metrologicznej) B – H i A – V, to zaleca się jego 

zamontowanie w pozycji H (horyzontalnej) tzn. z tarczą odczytową w położeniu poziomym (odczyt wskazań 

wodomierza z góry). 
- Wodomierz powinien być zamontowany w zestawie zawierającym, armaturę odcinającą przed i za wodomierzem 

oraz wymaganej długości proste odcinki pomiarowe pomiędzy wodomierzem i tą armaturą. 
5.9. WYKONANIE REGULACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ 

- Instalacja wodociągowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczeń hydraulicznych i innymi wymaganiami 

zawartymi w projekcie technicznym instalacji: 
- wody zimnej – w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody 

- wody ciepłej – w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody o temperaturze 

w granicach od 55oC do 60oC. 
Nastawy armatury regulacyjnej powinny być przeprowadzone po zakończeniu montażu, płukaniu i badaniu 

szczelności instalacji w stanie zimnym. 
5.10. IZOLACJA CIEPLNA 

- Przewody instalacji wodociągowej wody ciepłej powinny być izolowane cieplnie. Dopuszcza się niestosowanie 

izolacji cieplnej przewodów wody ciepłej, w których nie ma cyrkulacji. 
- Jeżeli istnieje potrzeba zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed zamarznięciem, powinna być ona 

izolowana cieplnie, albo, jeżeli jest to niewystarczające, zabezpieczona elektrycznym kablem grzejnym. 
- Wykonanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności, 

wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz 

potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 
- Materiały izolacyjne, ich zakończenia powinny być w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposób 

składowania powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 
- Powierzchnia, na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. 
- Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia. 
5.11. OZNACZENIA 

- Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony antykorozyjnej i izolacji 

cieplnej, należy oznaczyć : 
- na ścianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie będących 

lokalami użytkowymi 
- w zakrytych bruzdach, kanałach lub zamkniętych przestrzeniach – w lokalach użytkowych, a także w 

pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku – w miejscach dostępu do armatury i urządzeń 

związanych z użytkowaniem i obsługą tych elementów instalacji. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji ciepłej wody użytkowej, zimnej wody powinna 

być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 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 badania ponownie. 
7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. OBMIAR POWYKONAWCZY 

 Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego instalacji: 
- długość przewodu mierzy się wzdłuż jego osi, 
- do ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej na gwint i łączników, 
- długość zwężki (redukcji) należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy. 
7.2. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 

Dokumentacja powykonawcza zawiera: 

- plan sytuacyjny 

- opis techniczny 

- rysunki powykonawcze 

- obliczenia powykonawcze 

- rozwiązanie instalacji wodociągowej 
- dokumentację koncesyjną na urządzenia podlegające dozorowi technicznemu (UDT) 
- oświadczenia o dopuszczeniu zastosowania jednostkowych wyrobów w instalacji 
- instrukcję obsługi wraz z dokumentacją techniczno – ruchową urządzeń i wyrobów 
- obmiar powykonawczy. 

7.3. ODBIORY 

7.3.1. ODBIÓR MIĘDZYOPERACYJNY ROBÓT POPRZEDZAJĄCYCH WYKONANIE INSTALACJI 

WODOCIĄGOWEJ 

- Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości wykonania robót poprzedzających. 
- Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane przez innych 

pracowników tego samego lub innego wykonawcy. 
- Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących rodzajów robót: 
- wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary otworu, 
- wykonanie bruzd w ścianach – wymiary bruzdy; czystość bruzdy; w przypadku odcinka pionowego instalacji – 

zgodność kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji – zgodność kierunku bruzdy z 

projektowanym spadkiem. 
- wykonywanie kanałów w budynku dla podpodłogowego prowadzenia przewodów części wewnętrznej instalacji 

wodociągowej lub kanałów dla prowadzenia przewodów części zewnętrznej tej instalacji – wymiary wewnętrzne, 

wykonane dna i ścian, spadek, odwodnienie. 
- wykonanie studzienek rewizyjnych i komór – wymiary wewnętrzne, wykonanie dna i ścian osadzenie stopni 

włazowych i drabinek, odwodnienie. 
- Po wykonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania robót 

oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W protokole należy jednoznacznie 

identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. 
- W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego wykonania 

instalacji, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po 

wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 
7.3.2 ODBIÓR TECHNICZNY – CZĘŚCIOWY INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ 

- Odbiór techniczny – częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji 

wodociągowej, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład przewodów ułożonych 

i zainstalowanych w zamurowanych bruzdach lub zamykanych kanałach nieprzełazowych, przewodów 

układanych w rurach płaszczowych w warstwach budowlanych podłogi, uszczelnień przejść w przepustach przez 

przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie możliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego 

(technicznego). Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego 

(technicznego) jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 
W ramach odbioru częściowego należy: 
- sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz z 

ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmiany w tym projekcje, 
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- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich 

punktach SWTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone do 

dziennika budowy, 
- przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, 

zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W 

protokole należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub lokalizację odcinków 

instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. Do protokołu należy załączyć protokół niezbędnych badań 

odbiorczych. 
7.3.3 ODBIÓR TECHNICZNY – KOŃCOWY INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ 

- Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego – końcowego po spełnieniu następujących 

warunków: 
- zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 
- instalację wypłukano, napełniono wodą, 
- dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym. 
- Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
- Projekt techniczny podwykonawczy instalacji z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 

dokonanymi w czasie budowy), 

- dziennik budowy, 

- obmiary podwykonawcze, 

- protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 
- protokoły odbiorów technicznych – częściowych, 
- protokoły wykonanych badań odbiorczych, 
- dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, np. paszporty urządzeń 

ciśnieniowych, 
- instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 

- instrukcję obsługi instalacji. 
- W ramach odbioru końcowego należy: 
- sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym, 
- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach 

WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia 

odstępstwa, 
- sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 
- sprawdzić protokoły odbiorów technicznych – częściowych, 
- sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
- uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 
- Odbiór techniczny – końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji wodociągowej do użytkowania 

lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn 

takiego stwierdzenia. 
- Protokół odbioru technicznego – końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku 

zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu 

przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. 
7.4. BADANIA ODBIORCZE 

7.4.1. POMIARY 

 Podczas dokonywania badań odbiorczych należy wykonywać pomiary: 
- temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu +/-0,5 K. Dopuszcza się 

dokonywanie tego pomiaru za pomocą termometrów zapewniających dotykowych na metalowym elemencie 

instalacji (np. na złączu lub śrubunku itp.) po uprzednim oczyszczeniu powierzchni w miejscu przyłożenia 

czujnika z ewentualnie nałożonej farby lub innych zanieczyszczeń. 
- spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych zapewniających dokładność odczytu 

nie mniejszą niż 10 Pa. 
7.4.2 BADANIE ODBIORCZE SZCZELNOŚCI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ 

- Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca badaniu, powinna być 

skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy wykonywać przy dodatniej temperaturze zewnętrznej, a budynek 

w którym znajduje się instalacja nie może być przemarznięty. 
- Od instalacji wody ciepłej należy odłączyć urządzenia zabezpieczające przed przekroczeniem ciśnienia 

roboczego. 
- Po napełnieniu instalacji wodą zimną i odpowietrzeniu należy dokonać starannego przeglądu instalacji 

(szczególnie połączeń i dławic), w celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki wody lub roszenie i czy instalacja 

jest przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności. 
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- Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna być wyposażona w 

zbiorniki wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy. 
- Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum 150 mm) o 

zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej: 
- 0,1 bar przy zakresie do 10 bar, 

- 0,2 bar przy zakresie wyższym, 
- Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować w wysokości półtora krotnego ciśnienia roboczego, lecz nie 

mniej niż 10 barów a badanie należy przeprowadzić zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 8 i 

9. 
Tabela 8 

Badanie odbiorcze szczelności wodą zimną, instalacji wodociągowej 
Połączenia przewodów Przebieg badania  

Nazwa czynności Czas trwania 

gwintowane podniesienie ciśnienia w 
instalacji do wartości 
ciśnienia próbnego 

- 

obserwacja instalacji ½ godziny 

*)połączenia przewodów zaciskane dokręcaniem lub zaprasowaniem  

 

7.4.3. BADANIE SZCZELNOŚCI INSTALACJI SPRĘŻONYM POWIETRZEM 

- Badanie szczelności instalacji można przeprowadzić sprężonym powietrzem nie zawierającym oleju, 
- Wartość ciśnienia badania szczelności instalacji sprężonym powietrzem nie powinna przekraczać 3 bar, 
- Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum 150 mm) o 

zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i podziałce elementarnej 0,1 bar, 
- W przypadku ujawnienia się nieszczelności podczas badania instalacji można je lokalizować akustycznie lub z 

użyciem roztworu pieniącego, 
- Podczas dokonywania odczytów wskazań manometru na początku i na końcu badania oraz w okresie co najmniej 

pół godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna być taka sama (różnica temperatury nie powinna 

przekraczać ±3 K) i pogoda nie powinna być słoneczna, 
- Warunkiem uznania wyników badania za pozytywne jest niestwierdzenie nieszczelności instalacji i niewykazanie 

przez manometr spadku ciśnienia. 
7.4.4. BADANIE ODBIORCZE SZCZELNOŚCI INSTALACJI WODY CIEPŁEJ WODĄ CIEPŁĄ 

 Instalację wody ciepłej, po zakończonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelności wodą zimną należy 

poddać, przy ciśnieniu roboczym, badaniu szczelności wodą ciepłą o temperaturze 60oC. 
7.4.5.BADANIA ODBIORCZE ZABEZPIECZEŃ ANTYKOROZYJNYCH POWIERZCHNI 

ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ 

 Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji powinny być 

przeprowadzone po całkowitym zakończeniu wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych, a przed wykonaniem 

izolacji cieplnej i zakryciem przewodów. Polegają one na porównaniu jakości wykonanego zabezpieczenia z 

wymaganiami określonymi w dokumentacji technicznej instalacji. Podczas odbioru należy okiem nieuzbrojonym 

ocenić, wygląd zewnętrzny izolacji. 
7.4.6. BADANIA ODBIORCZE OZNAKOWANIA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ 

 Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodociągowej polega na sprawdzeniu czy poszczególne 

odgałęzienia przewodów, przewody zasilające i odpowiadające im przewody powrotne, rozdzielacze, pompy, 

armatura przewodowa itp. są czytelnie oznakowane w sposób widoczny, trwały i odpowiadający oznakowaniu na 

schematach instrukcji obsługi. 
7.4.7. BADANIA ODBIORCZE ZABEZPIECZENIA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ WODY 

CIEPŁEJ PRZED PRZEKROCZENIEM GRANICZNYCH WARTOŚCI CIŚNIENIA I TEMPERATURY 

 Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody ciepłej, przed przekroczeniem granicznych 

wartości ciśnienia i temperatury należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10700. 
7.4.8. BADANIA EFEKTÓW REGULACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ WODY CIEPŁEJ 

 Badania efektów regulacji instalacji wodociągowej wody ciepłej polegają na losowym sprawdzeniu, czy po 

otworzeniu punktu czerpalnego wody ciepłej, po czasie nie dłuższym niż jedna minuta, wypływa woda ciepła o 

temperaturze w granicach od 55 o C do 60 o C. 
7.4.9. BADANIA ODBIORCZE NATĘŻENIA HAŁASU WYWOŁANEGO PRZEZ PRACĘ INSTALACJI 

WODOCIĄGOWEJ 

 Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji wodociągowej polegają na sprawdzeniu, 

według PN-B-02151, czy poziom dźwięku hałasu w poszczególnych pomieszczeniach, wywołanego przez 

działającą instalację wodociągową, nie przekracza wartości dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia. 
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7.4.10.BADANIA ODBIORCZE ZABEZPIECZENIA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ PRZED 

MOŻLIWOŚCIĄ PRZEPŁYWÓW ZWROTNYCH 

 Jeżeli uzupełnianie wody w innych instalacjach w budynku (np. w instalacji ogrzewczej) dokonywane jest z 

instalacji wodociągowej, niezbędne jest sprawdzenie czy połączenie instalacji wodociągowej z tymi instalacjami 

dokonane jest w sposób zapewniający zabezpieczenie wody wodociągowej przed przepływami zwrotnymi z nich. 
- Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia obejmują sprawdzenie na połączeniu instalacji wodociągowej z inną 

instalacją zastosowano urządzenie zabezpieczające, spełniające wymagania normy PN -B- 01706. 
7.4.11. BADANIA ARMATURY ODCINAJĄCEJ 

 Badania armatury odcinającej, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 
- doboru armatury , co wykonuje się przez jej identyfikację o porównanie z projektem (dokumentacją), 
- szczelności zamknięcia i połączeń armatury, 
- poprawności i szczelność montażu głowicy armatury. 
7.4.12. BADANIA ODBIORCZE INNYCH ELEMENTÓW W INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ 

 Warunki odbioru innych elementów instalacji np. takich jak separator powietrza, odgazowywacz itp. powinny 

być określone w oparciu o projekt techniczny instalacji i dokumentację techniczno – ruchową opracowaną przez 

producenta. Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. 
8. OBMIAR ROBÓT 

 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w “Wymagania ogólne”. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w “Wymagania ogólne”. 
10. NORMY ZWIĄZANE 

PN - EN 1333:1998 Elementy rurociągów. Definicja i dobór PN 
PN - EN ISO 6708:1998 Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN (wymiaru nominalnego). 
PN – ISO 7 – 1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i 

oznaczenia. 
PN – ISO 228 – 1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje 

i oznaczenia. 
PN – 84/B - 01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach. 
PN – 92/B – 01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
PN–B– 01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az1 
PN – 87/B –02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Wymagania 

ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem. 
PN – 87/B –02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne 

wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 
PN – 87/B –02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Izolacyjność 

akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych . Wymagania. 
PN – 76/B - 02440 Zabezpieczenia urządzeń ciepłej wody w budynkach. Wymagania 
PN – 71/B – 10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN – 81/B - 10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Wspólne wymagania i badania. 
PN – 81/B - 10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 
PN – 81/B - 10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu. 
PN – 71/H - 04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk. 
PN – H – 74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane. 

PN – 70/N – 01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne. 
PN – 70/N – 01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych 
czynników. 

PN – 70/N – 01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania. 
ISO 10508:1995 Thermoplastics pipes and fitting for hot and cold water systems. 

prPN – EN 806 - 1 Wymagania dotyczące instalacji wodociągowych (wewnętrznych). Część 1: Wymagania ogólne. 
prPN – EN 1717 Zabezpieczenia przeciw zanieczyszczeniu wody użytkowej w instalacjach wodociągowych i 

ogólne wymagania dotyczące urządzeń zabezpieczających przed przepływem zwrotnym. 
prEN 12502 - 3 Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Ryzyko korozji w systemach przewodzących 

wodę. Część 3: Przegląd czynników wpływających na ogniwo cynkowane materiały żelazne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

S-03   INSTALACJA HYDRANTOWA 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 

zakresie instalacji hydrantowej dla budowy oraz przebudowy w/w budynku  . 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. 

 Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie i odbiór robót związanych z wykonaniem wewnętrznej instalacji hydrantowej w/w budynku. 

Wykonanie instalacji hydrantowej zgodnie z dokumentacją projektową: 

1. rurociągi z rur stalowych podwójnie ocynkowanych o DN50mm, 40mm, 32mm, 25mm, 15mm; 

2. montaż szafek z hydrantami DN25 z wężem półsztywnym L=30m; 

3. montaż armatury - zawory hydrantowe DN25mm, 

4. wykonanie przejść przez przegrody poziome i pionowe w rurach osłonowych; 

5. wykonanie przejść p.poż. przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Instalacja hydrantowa – Układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających  i rozprowadzających 

wodę do gaszenia pożaru. 

Przewód instalacji hydrantowej – przewód przeznaczony do rozprowadzenia wody do przyłączy hydrantowych. 

Przyłącze hydrantowe (połączenie hydrantowe) – przewód przeznaczony do doprowadzenia wody do hydrantu. 

Uzbrojenie instalacji hydrantowej – Armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające prawidłowe działanie i 

eksploatację instalacji.  Armatura instalacji hydrantowej: 

- armatura zaporowa – zasuwy, zawory, przelotowe i zwrotne - armatura regulująca 

– zawory regulacyjne i redukcyjne, 

- armatura przeciwpożarowa – hydranty, 

- zestaw hydroforowy – zestaw do podnoszenia ciśnienia wody wraz ze sterowaniem, 

- armatura czerpalna – zawory czerpalne i spustowe,   

- pozostałe określenia wg –01060 zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami 

podanymi w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00 

„Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Rury stalowe 

 Wszystkie użyte do budowy materiały powinny być dopuszczone do stosowania  w budownictwie.  Do 

instalacji hydrantowych stosować rury i kształtki z rur stalowych podwójnie ocynkowanych wg PN-EN-1452-1 

do 5/2000, ZAT/97-01-001 

2.2. Czynności zapewniające jakość materiałów 

· Należy dokonać inspekcji jakości przy wyładunku na budowie. 

· Wykonawca winien wyłączyć i usunąć materiał uszkodzony lub z wadami, które nie odpowiadają specyfikacji i 

zastąpić materiałem właściwym. 

Materiały stosowane do wykonania instalacji hydrantowej powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, 

a w przypadku braku odpowiednich norm – świadectwom wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej. 

2.3. Składowanie   

 Rury można składować na miejscu budowy pod warunkiem, że powierzchnia gruntu jest płaska, wolna od 

kamieni i innych materiałów mogących spowodować uszkodzenie. Rury powinny być składowane na 

przekładkach drewnianych, wysokość stosu nie powinna przekraczać 2 warstw. Sposób składowania nie może 

powodować nacisku na rury, powodując ich deformację. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy 

rur można dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i 

magazynowania należy części uszkodzone odrzucić. Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do 
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czyszczenia, itp.) powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych 

środków ostrożności. Rury i akcesoria winny być składowane i przemieszczane tak, aby nie uległy uszkodzeniu.   

3. SPRZĘT 

 W gestii wykonawcy instalacji. Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonania robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu zgodnego z ofertą przetargową i uzyskania akceptacji 

inspektora nadzoru. Zastosowany sprzęt powinien gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej  i wymaganiami specyfikacji technicznych. 

4. TRANSPORT 

 Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju materiału, jego 

objętości, technologii załadunku i wbudowania oraz od odległości transportu. Wykonawca ma obowiązek 

zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa drogowego jak 

i poza nim. Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek 

rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią z belką umożliwiającą 

zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować lin metalowych lub łańcuchów. Nie należy zaczepiać 

haków o końcówki rur. Gdy rury załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej 

średnicy) przed rozładowaniem wiązki należy wyjąć rury "wewnętrzne". Z uwagi na specyficzne właściwości 

należy przy transporcie zachowywać następujące dodatkowe wymagania: · przewóz rur może być wykonywany 

wyłącznie samochodami skrzyniowymi; · wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 2 

warstw; · rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej  i klinów pod 

łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu; · przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać 

po pochylni; · przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może przekraczać l m. 

Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności jak dla rur. 

5. INFORMACJA O TERENIE  BUDOWY 

5.1. Organizacja robót budowlanych 

 Wykonawca przedstawi Inwestorowi/Przedstawicielowi Zamawiającego do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonana instalacja hydrantowa. 

5.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

 Zgodnie z art.652 kodeksu Cywilnego wykonawca przyjmuje protokolarnie od zamawiającego teren budowy 

i ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie. 

5.3. Ochrona środowiska 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. 

5.4. Warunki bezpieczeństwa pracy 

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wydanym na podstawie art. 21a, 

ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2003 r. Nr 207  poz. 2016 z późniejszymi zmianami) 

kierownik budowy jest zobowiązany dostarczyć zamawiającemu przed rozpoczęciem budowy plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Zgodnie z § 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 

września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.  2003r. Nr 169, poz.1650) 

wydanym na podstawie art. 237 § 1 Kodeksu Pracy, Zamawiający przed rozpoczęciem robót sporządził protokół, 

w którym ustali szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. 

5.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

 Zamawiający zapewni pomieszczenie na magazynowanie drobnych materiałów. Zamawiający zapewnia 

Wykonawcy dostęp do mediów. 

5.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu 

 Zamawiający umożliwi wjazd na teren posesji oraz wyznaczy miejsce do parkowania. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Kontrola związana z wykonaniem instalacji hydrantowej powinna być przeprowadzona  w czasie wszystkich 

faz robót zgodnie z wymaganiami norm i z zasadami ogólnymi. 

6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót 

 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 niezgodna, 

z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek prowadzić badania ponownie. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 

zgodności z Dokumentacją Projektową: 

· wytyczenie trasy przewodu; · rodzaj rur, kształtek i armatury; 

· ułożenie przewodu; 

· szczelność przewodu; 
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· armaturę; 

· uszczelnienie przejść przez przegrody oddzielenia pożarowego; 

· wyniki płukania i dezynfekcji przewodów; 

· badanie wydajności wypływu wody z hydrantów. 

·   Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź wykonanych 

robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów. 

· Badanie materiałów użytych do budowy instalacji hydrantowej następuje przez porównanie ich cech z 

wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentów określających 

jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub 

warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie 

badania specjalistyczne. 

· Badania w zakresie przewodu obejmują czynności wstępne sprowadzające się do pomiaru długości (z 

dokładnością do 10cm) i średnicy (z dokładnością 1cm), badanie ułożenia przewodu, badanie połączenia rur. 

Sprawdzenie wykonania połączeń rur należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 

· Badanie szczelności instalacji powinno gwarantować utrzymanie ciśnienia próbnego przez okres 30 minut, 

podczas prowadzenia próby hydraulicznej. Ciśnienie próbne powinno wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, nie mniej 

niż 1,0MPa (10bar).   

6.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania robót 

 Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w trakcie wykonywania robót należy wpisywać do: a) dziennika 

budowy b) protokołu robót zanikowych lub ulegających zakryciu. 

 6.3. Badania w trakcie odbioru 

6.3.1. Cel i zakres badań 

 Badania mają na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy instalacji wodociągowej zostały wykonane zgodnie 

z dokumentacją techniczną, specyfikacjami oraz wskazówkami Inspektora Nadzoru. Sprawdzenia dokonuje 

Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów kontrolnych prowadzonych w trakcie wykonywania robót oraz 

wyrywkowych badań po zakończeniu budowy. Pomiary w trakcie odbioru powinny być przeprowadzone przez 

wykonawcę w obecności Inspektora Nadzoru. 

6.3.2. Sprawdzenie dokumentów kontrolnych 

 Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: a) dzienników budowy b) protokołów odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu. 

Do odbioru wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli jakości robót. 

7. OBMIAR ROBÓT 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres prac wykonanych zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST w 

jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 

Inspektora Nadzoru w zakresie obmierzanych robót w terminie obmiaru. Obmiaru robót należy dokonać w oparciu 

o dokumentację projektową i ewentualne dodatkowe ustalenia, wynikłe w trakcie budowy, akceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. Jednostką obmiarową instalacji hydrantowej jest l,0 metr (m) rury, dla każdego typu  i 

średnicy. Jednostką obmiarową armatury i elementów wyposażenia jest l,0 komplet (kpl.) dla każdego typu i 

zakresu średnic.   

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Instalację hydrantową uznaje się za wykonaną zgodnie z dokumentacją projektową, jeśli wszystkie wyniki 

prób i badań przeprowadzonych przy odbiorze okazały się zgodne  z wymaganiami. W przypadku, gdyby 

wykonanie jakiegokolwiek elementu robót okazało się niezgodne  z wymaganiami, wykonanie instalacji 

wodociągowej uznaje się za niezgodne z dokumentacją projektową. W tym przypadku wykonawca jest 

zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru.  Roboty 

te nie podlegają zapłacie. Wykonawca jest zobowiązany przy odbiorze przedstawić następujące dokumenty: 

a) dokumentację projektową powykonawczą z naniesionymi na niej zmianami  i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania robót, 

b) Dziennik Budowy, 

c) protokoły odbiorów częściowych, 

d) protokoły z dokonanych prób i pomiarów, 

e) dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (atesty i dopuszczenia); 

 Przedmiar robót - według odrębnego opracowania. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Zakończone i przyjęte przez Inspektora Nadzoru roboty będą opłacone według cen jednostkowych określonych 

dla poszczególnych rodzajów robót. 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE, ROZPORZĄDZENIA I NORMY   

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U z 2003r.  Nr 207, poz. 2016,  z późniejszymi zmianami, 

tekst jednolity) 
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· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690, z późniejszymi zmianami) 

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133) 

 · Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie warunków 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 121 poz. 1139) 

· Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 9 

Społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1649 i 1650) 

 · Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Ministra dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003r. Nr 47, poz. 401) · Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o 

wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) · Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w 

wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami) 

· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej Ministra dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz.313) · Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury Ministra dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 

108, poz. 952 i 953 z późniejszymi zmianami) 

 · Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej 

ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455)   

· Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718) 

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 

24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.2) 

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998r. w sprawie wyrobów 

służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowane wyłącznie na 

podstawie certyfikatu zgodności (Dz. U. Nr 55, poz. 362) · Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 

pożarowych. (Dz. U. Nr 121, poz. 1139) 

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120 poz. 1126) 

· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad 

szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1996 r. Nr 62 poz. 285) 

 · Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które 

powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. 1996 r. Nr 62 poz. 288) 

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 

2001 r. nr 118 poz. 1263) 

· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych 

podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. 2002 r. Nr 120 poz. 1021) 

· Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych, wymagania techniczne COBRTI 

INSTAL, zeszyt 7, Warszawa 2003 10 

PN-B-02852:2001.  Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz 

wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru 

PN-B-02865:1997. Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja 

wodociągowa p-poż 

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Przewody wody zimnej  i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.   

PN-B-10725:1997 Wodociągi - Przewody zewnętrzne - Wymagania i badania   

PN-EN 805 Zaopatrzenie w wodę - Wymagania dla sieci wodociągowych i ich części składowych  PN-87/B-01060 

Sieć wodociągowa zewnętrzna - Obiekty i elementy wyposażenia - Terminologia 

PN-92/B-01706/Azl: 1999  Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu   

PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane   

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania   
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

S04-   INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ Z TWORZYW SZTUCZNYCH 
 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 Przedmiotem opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących budowy instalacji 

kanalizacji sanitarnej wchodzących w zakres zadania pod nazwą: Przebudowa i termomodernizacja wraz z 

częściową rozbiórką wiatrołapu istniejącego budynku użyteczności publicznej w ramach rewitalizacji kina Lotos 

w Dąbrowie Białostockiej.  
1.2. ZAKRES STOSOWANIA 

 Opracowanie stanowi dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 

pkt. 1.2. Odstępstwa od wymagań podanych mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych i 

drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 

spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 

budowlanej. Roboty, których dotyczy opracowanie obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy 

montażu instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia oraz montażu przyborów i urządzeń, 

a także niezbędne dla właściwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. 
Zakres robót kanalizacja sanitarna: 

- Montaż rurociągów do kanalizacji sanitarnej PVC o śr. 160 mm, SN8 ze ścianką litą, 

- Montaż rurociągów do kanalizacji sanitarnej PVC o śr. 110 mm, SN8 ze ścianką litą, 

- Montaż rurociągów do kanalizacji sanitarnej PVC o śr. 50 mm, SN8 ze ścianką litą, 
- Montaż rurociągów do kanalizacji sanitarnej PP-HT o śr. 110 mm, 
- Montaż rurociągów do kanalizacji sanitarnej PP-HT o śr. 50 mm, 

- Montaż rewizji szczelnych dn110, 

- Montaż wywiewek dn110/160, 

- Wykonanie przejść przez przegrody pionowe i poziome w rurach osłonowych, 
1.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE 

 Określenia podstawowe przyjęte w niniejszym opracowaniu są zgodne z określeniami przyjętymi w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w opracowaniu Kod 

CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
Instalację kanalizacyjną stanowi układ połączonych przewodów wraz z urządzeniami, przyborami i wpustami 

odprowadzającymi ścieki do pierwszej studzienki od strony budynku. 
Przybór sanitarny - urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń płynnych powstałych w 

wyniku działalności higieniczno-sanitarnych i gospodarczych. 
Podejście - przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym lub przewodem 

odpływowym. 
Przewód spustowy (pion) - przewód służący do odprowadzania ścieków z podejść kanalizacyjnych, rynien lub 

wpustów deszczowych do przewodu odpływowego. 
Przewód odpływowy (poziom) - przewód służący do odprowadzania ścieków z pionów do przykanalika lub 

innego odbiornika. 
Wpust — urządzenie służące do zbierania ścieków z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do instalacji 

kanalizacyjnej. 
1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, postanowieniami zawartymi w WTWiO dla instalacji kanalizacyjnych i poleceniami Inspektora 

nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w opracowaniu Kod CPV 

45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
1.5. DOKUMENTACJA ROBÓT MONTAŻOWYCH INSTALACJI KANALIZACYJNYCH 

 Dokumentację robót montażowych instalacji kanalizacyjnych stanowią: 
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. „w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla 

przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 
- projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z późniejszymi zmianami), 
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 



 

str.28 

 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych 

wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 

poz. 881), 
- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań 

kontrolnych, 
- dokumentacja powykonawcza, czyli wyżej wymienione części składowe dokumentacji robót z naniesionymi 

zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 

lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i opracowania wykonania i odbioru robót 

budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania. 
2. MATERIAŁY 

2.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

 Wymagania ogólne dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w opracowaniu Kod CPV 

45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 2 
Materiały stosowane do montażu instalacji kanalizacyjnych powinny mieć : 
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 

wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub Europejską Obszaru Gospodarczego, 

uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona 

wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 

określonym przez Komisję Europejską, lub 
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu 

CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny 

wyrób budowlany". 
2.2. RODZAJE MATERIAŁÓW. 

2.2.1. RURY I KSZTAŁTKI Z TWORZYW SZTUCZNYCH 

 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych muszą spełniać wymagania określone w odpowiednich normach: 
- z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) - PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-2:2002(U), 
2.2.2. PRZYBORY I URZĄDZENIA 

 Przybory i urządzenia oraz uzbrojenie przewodów kanalizacyjnych muszą spełniać wymagania określone w 

odpowiednich normach. Wykaz takich norm podany został w pkt. 10.1. niniejszym opracowaniu. 
3. SPRZĘT 

3.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w opracowaniu Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 

ogólne" pkt 3. Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak też przy wykonywaniu czynności 

pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 

PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. Wykonawca powinien 

dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w opracowaniu Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 

ogólne" pkt 4. 
2.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEWOZU RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH 

 Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania: 
- rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne wsporniki o 

maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m, 
- jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość ładunku nie 

powinna przekraczać 1 m, 
- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części środków 

transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez 

podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu, 
- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma samochodu powinna być 

ustawiona w poziomie. 
Według zaleceń producentów przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia 0°C do +30°C. 
4.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEWOZU PRZYBORÓW I URZĄDZEŃ 
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 Przybory i urządzenia należy przewozić w sposób zabezpieczający przed ich zanieczyszczeniem i 

uszkodzeniem mechanicznym. 
4.4. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

4.4.1. SKŁADOWANIE RUR I KSZTAŁTEK W WIĄZKACH LUB LUZEM 

 Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania 

słonecznego i temperaturą niższą niż 0°C lub przekraczającą 40°C. Przy długotrwałym składowaniu (kilka 

miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu 

plandekami brezentowymi lub innym materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie 

zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały 

deformacji. Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości 

maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki można 

składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 

2,5 cm i rozstawie co 1 - 2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane 

w odstępach co 1 - 2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1 , 5 m wysokości. 

Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie. Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle 

lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami drewnianymi. 
4.4.2. SKŁADOWANIE PRZYBORÓW I URZĄDZEŃ 

 Urządzenia sanitarne żeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane składować należy w magazynach 

zamkniętych lub pod wiatami. Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych należy przechowywać w magazynach 

zamkniętych, w których temperatura nie spada poniżej 0°C. 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

 podane zostały w opracowaniu Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 5 

5.2. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT 

 Przed przystąpieniem do montażu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych należy: 
- wyznaczyć miejsca układania (montażu) rur i kształtek, 
- wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 
- wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów kanalizacyjnych, 
- wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów kanalizacyjnych. 
5.3. MONTAŻ RUROCIĄGÓW 

 Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt. 5.2. należy przystąpić do właściwego montażu rur 

i kształtek. 
 Rurociągi kanalizacyjne należy mocować za pomocą uchwytów lub wsporników w sposób zapewniający 

odizolowanie ich od przegród budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania się drgań i hałasów. Przewody 

pod podłogą w ziemi należy układać na podsypce piaskowej. 
5.4. POŁĄCZENIA RUR I KSZTAŁTEK Z TWORZYW SZTUCZNYCH 

 Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z tworzyw sztucznych należy dokonać oględzin tych 

materiałów. Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, pozbawione porów, wgłębień i innych wad 

powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1. 
5.4.1. POŁĄCZENIA KIELICHOWE NA WCISK 

 Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzoną uszczelką 

(pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. Dopuszczalne jest stosowanie środka smarującego 

ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić szczególną uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich. 
5.5. POŁĄCZENIA Z PRZYBORAMI I URZĄDZENIAMI 

 Przed przystąpieniem do montażu przyborów i urządzeń należy dokonać oględzin ich powierzchni. 

Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, bez uszkodzeń i innych wad powierzchniowych w stopniu 

uniemożliwiającym spełnienie wymagań norm określonych w pkt. 2.2.2. Montaż przyborów i urządzeń należy 

wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w WTWiO cz. II instalacje sanitarne i przemysłowe, odpowiednich 

normach oraz instrukcjach wydanych przez producentów określonych przyborów i urządzeń. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

 podane zostały w opracowaniu Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 6 

6.2 KONTROLA WYKONANIA INSTALACJI KANALIZACYJNYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH 

 Należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi w WTWiO cz. II „Instalacje sanitarne i 

przemysłowe" oraz w PN-81/B-10700/01 i PN-81/B-10700/00. Badanie szczelności instalacji powinno być 

wykonane przed zakryciem bruzd i kanałów. Pionowe wewnętrzne przewody deszczowe należy poddawać próbie 

na szczelność przez zalanie ich wodą na całej wysokości. Poziome przewody kanalizacyjne należy poddać próbie 

przez zalanie ich wodą o ciśnieniu nie wyższym niż 2 m słupa wody. Podejścia i piony (przewody spustowe) należy 

sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody. Jeżeli przewody kanalizacyjne i ich 
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połączenia nie wykazują przecieków to wynik badania szczelności należy uznać za pozytywny. Z 

przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół badania szczelności. 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

 podane zostały w opracowaniu Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 7 

7.2. JEDNOSTKI I ZASADY OBMIARU ROBÓT 

- Długość rurociągów kanalizacyjnych należy obliczać w m, wyodrębniając ilości rurociągów w zależności od 

rodzajów rur, ich średnic oraz rodzajów połączeń, bez odliczania kształtek. Do długości rurociągów nie wlicza się 

zasuw burzowych, czyszczaków, rur wywiewnych i innych elementów. 
- Zwężki wlicza się do rurociągów o większej średnicy. 
- Liczba podejść odpływowych od urządzeń (przyborów) kanalizacyjnych oblicza się w sztukach według rodzajów 

podejść i średnic odpływu z danego urządzenia. Długość rurociągów w podejściach wlicza się do ogólnej długości 

rurociągów. Nie uwzględnia się natomiast podejść do urządzeń (przyborów), stanowiących komplet urządzeń 

łączonych szeregowo, jak umywalki i pisuary. 
- Uzbrojenie rurociągów - wpusty, syfony, czyszczaki, tłuszczowniki, zasuwy oblicza się w sztukach z podaniem 

rodzaju materiału i średnicy. 
- Przybory - zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustępy itp. - oblicza się w sztukach lub kompletach z podaniem 

rodzaju i typu urządzenia. 
- Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaskowniki oblicza się w sztukach z podaniem rodzaju materiału i 

średnicy. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 

 podano w  Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 8 

8.2. ZAKRES BADAŃ ODBIORCZYCH 

 Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami podanymi w PN-

81/B- 10700/00 i PN-81/B-10700/001, WTWiO cz. II „Instalacje sanitarne i przemysłowe" oraz WTWiO 

Rurociągów z tworzyw sztucznych. 
8.2.1. ODBIORY MIĘDZYOPERACYJNE 

 Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: 
- przebieg tras kanalizacyjnych, 

- szczelność połączeń, 
- sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 

- lokalizacja przyborów i urządzeń. 
Z przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół odbioru technicznego – 

częściowego. 
8.2.2. ODBIÓR CZĘŚCIOWY INSTALACJI KANALIZACYJNEJ 

 Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń, które zanikają w wyniku postępu robót, jak np. 

wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne, których sprawdzenie jest utrudnione bądź niemożliwe w fazie 

odbioru końcowego. Z przeprowadzonego odbioru częściowego należy sporządzić protokół odbioru technicznego 

- częściowego oraz dołączyć wyniki badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować 

lokalizację odcinków instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. 
8.2.3. ODBIÓR KOŃCOWY INSTALACJI KANALIZACYJNEJ 

 Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru końcowego po zakończeniu wszystkich robót montażowych 

oraz dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym. W 

ramach odbioru końcowego należy sprawdzić w szczególności: 
- użycie właściwych materiałów i elementów urządzeń, 
- prawidłowość wykonania połączeń, 
- wielkość spadków przewodów, 
- odległości przewodów od przegród budowlanych i innych instalacji, 
- prawidłowość wykonania uchwytów (podpór) przewodów oraz odległości między uchwytami (podporami), 
- prawidłowość zainstalowania przyborów i urządzeń, 
- protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, 
- protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
- zgodność wykonanej instalacji z dokumentacją projektową, WTWiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami 

producentów materiałów, przyborów i urządzeń. Z odbioru końcowego należy sporządzić protokół odbioru 

technicznego – końcowego. 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 podano w opracowaniu Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 9 

9.2. ZASADY ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI 
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 Rozliczenie robót montażowych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych może być dokonane 

jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, 

po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a 

wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru końcowego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona 

na podstawie: 
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót potwierdzonych przez 

zamawiającego, 
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe instalacji 

kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzględniają: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 
- wykonanie występujących ewentualnie robót ziemnych, 
- wykonanie robót pomocniczych określonych w pkt. 5.2., 
- montaż rurociągów przyborów i urządzeń, 
- wykonanie prób szczelności, 
- usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. NORMY 

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Wspólne wymagania i badania. 
PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Instalacje kanalizacyjne. 
PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o 
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Niezmiękczony polichlorek winylu (PVC-U). 

Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 
PN-ENV1329-2:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i 

ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu 

(PVC-U). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności. 
PN-85/M-75178.00 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania 

PN-89/M-75178.01 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki 

PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki 

PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe 

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki 

PN-EN 695:2002 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przyłączeniowe 

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki 

PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie. Wymiary przyłączeniowe 

PN-EN 32:2000 Umywalki wiszące. Wymiary przyłączeniowe 

PN-EN 111:2004 Wiszące umywalki do mycia rąk. Wymiary przyłączeniowe 

PN-89/M-75178.01 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki 

PN-86/B-75704..01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogólne wymagania i badania 

PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych 

standardowych. Główne wymiary 

PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych kompakt. 

Główne wymiary 

PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych dziecięcych. 

Główne wymiary 

PN-EN 997:2001 Miski ustępowe z integralnym zamknięciem wodnym 

PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur 

wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne. 

PN-EN-67/C-89350 Kleje do montażu rurociągów z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

10.2. INNE DOKUMENTY, INSTRUKCJE I PRZEPISY 

podano w opracowaniu Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 10 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

S05 -   INSTALACJA C.O. i C.T. Z MONTAŻEM URZĄDZEŃ 

 
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 Przedmiotem opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących budowy instalacji 

centralnego ogrzewania i ciepłą technologicznego wraz z montażem urządzeń wchodzących w zakres zadania 

pod nazwą: Przebudowa i termomodernizacja wraz z częściową rozbiórką wiatrołapu istniejącego budynku 

użyteczności publicznej w ramach rewitalizacji kina Lotos w Dąbrowie Białostockiej.  
1.2. ZAKRES STOSOWANIA 

 Opracowanie stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. Ustalenia zawarte 

w niniejszym opracowaniu dotyczą zasad prowadzenia robót w czasie budowy centralnego ogrzewania dla 

budynku zgodnie z pkt. 1.1. 
1.3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową 

i poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót uwzględniający wszystkie etapy, w jakich będzie realizowana budowa instalacji centralnego 

ogrzewania. 
Instalacje przedstawione do badań powinny spełniać następujące warunki: 
− Zakończenie wszelkich robót montażowych przy instalacjach, 
− Zakończenie robót budowlanych i wykończeniowych w pomieszczeniach, w których występują elementy 

instalacji, 
− Wykonanie w sposób stały i uruchomienie instalacji elektrycznej i doprowadzenie wody do obiektu, 
− Wykonanie i sprawdzenie działania urządzeń technicznych i osprzętu instalacji. 
1.3.1. ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ. 

Instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego powinna być wykonana zgodnie z zatwierdzoną 

dokumentacją techniczną. Odstępstwa od postanowień projektu powinny być uzgodnione z Inwestorem, autorem 

projektu i odpowiednimi organami. Wszelkie odstępstwa od dokumentacji wynikłe w trakcie budowy instalacji 

wewnętrznych, powinny być uwzględnione w dokumentacji powykonawczej. 
1.3.2. MATERIAŁY. 

Materiały i prefabrykaty użyte do wykonania robót związanych z budową wewnętrznych instalacji sanitarnych 

powinny być zgodne z odpowiednimi normami przedmiotowymi, a w przypadku ich braku z dokumentacjami 

techniczno-ruchowymi producentów oraz powinny posiadać aktualne atesty. 
1.3.3. ROBOTY WSTĘPNE. 

W pierwszej kolejności należy wykonać: 
-Główne roboty budowlane w zakresie instalacji wewnętrznych: przekucia i bruzdy, 
-Roboty instalacyjne: analiza dokumentacji i kompletacja materiałów. 

1.3.4. ROBOTY MONTAŻOWE. 

Po wykonaniu wstępnych robót budowlanych umożliwiających wejście z robotami sanitarnymi na plac 

budowy i po udostępnieniu frontu robót przez ekipę budowlaną, należy przystąpić do robót instalacyjnych zgodnie 

z wymaganiami szczegółowymi: 
- montaż rurarzu z zaworami (dotyczy wszystkich rodzajów instalacji wewnętrznych), 
- wykonanie podejść do grzejników, 
- montaż grzejników, 
- montaż osprzętu (zaworów odpowietrzających, siłowników), 
- wykonanie prób hydraulicznych i regulacji (dotyczy wszystkich rodzajów instalacji wewnętrznych), 
- wykonanie powłok antykorozyjnych i izolacji cieplnej, 

- montaż głowic termostatycznych. 
- wykonanie przejść p.poż. przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego. 

1.4. ZAKRES ROBÓT. 

Roboty, których dotyczy opracowanie obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu budowę 

instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z pkt. 1.1. 
Zakres robót (Instalacja C.O. i C.T.): 

- Montaż rurociągów z rur Steel o śr. 35 x 1,5, 

- Montaż rurociągów z rur Steel o śr. 28 x 1,5, 

- Montaż rurociągów z rur Steel o śr. 22 x 1,5, 

- Montaż rurociągów z rur Steel o śr. 18 x 1,2, 

- Montaż rurociągów z rur Steel o śr. 15 x 1,2, 
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- Montaż grzejników, 

- Montaż zaworów i głowic termostatycznych. 

- Montaż odpowietrzników automatycznych;  

- Montaż korków spustowych;  

- Montaż zaworów odcinających;  

- Montaż zaworów regulacyjnych;  

- Wykonanie przejść przez przegrody poziome i pionowe w rurach ochronnych;  

- Wykonanie i montaż przejść p.poż.  

2. MATERIAŁY 

Zalecany  zakres  stosowania w instalacjach ogrzewczych wodnych przewodów Steel. 

1) W instalacjach ogrzewczych powinien być spełniony warunek nieprzekroczenia stężenia 0,1 mg/l tlenu w 

wodzie instalacyjnej, a przewody powinny mieć ograniczoną zdolność dyfuzji tlenu atmosferycznego. 
2) Inne elementy stosowane w instalacji powinny odpowiadać kryteriom doboru materiałów na te instalacje na 

podstawie oceny wody 
3) Własności techniczne i właściwości użytkowe rur poddanych obróbce ograniczającej intensywność dyfuzji 

tlenu są identyczne jak dla rur jednorodnych z tego samego surowca. Właściwość ograniczenia intensywności 

dyfuzji tlenu jest cechą dodatkową i jako taka deklarowana przez producenta i potwierdzona odpowiednimi 

badaniami. 
3. SPRZĘT 

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 

4.1. RURY 

Rury muszą być transportowane na samochodach odpowiedniej wielkości . Kształtki należy przewozić w 

odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania przewodów i kształtek należy 

unikać ich zanieczyszczenia i uszkodzenia. 
4.2. ELEMENTY WYPOSAŻENIA 

Transport wyposażenia takiego jak grzejniki, armatura powinien odbywać się krytymi środkami transportu. 

Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producentów. Wszystkie elementy należy 

przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
4.3. IZOLACJE TERMICZNE 

- materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami transportu 

z sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem, 
- wyroby i materiały stosowane do wykonania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach 

krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny PE, ponieważ materiał ten 

nie jest odporny na promieniowanie ultrafioletowe. 
– Materiały przeznaczone do wykonania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie 

uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać 

się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. PROWADZENIE PRZEWODÓW INSTALACJI OGRZEWCZYCH 

Przewody poziome prowadzić tak, aby w najniższych miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość 

odwadniania instalacji, a w najwyższych miejscach załamań możliwość odpowietrzenia instalacji. Dopuszcza się 

możliwość układania odcinków przewodów bez spadku jeżeli prędkość przepływu zapewni ich 

samoodpowietrzenie, a opróżnienie z wody jest możliwe przez przedmuchanie sprężonym powietrzem. 
5.2. PODPORY 

Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami powinny spoczywać na podporach stałych 

(w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie 

mniejszych niż to wynika z wymagań dla materiału, z którego wykonane są rury. 
Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i przesuwnych (wsporników i wieszaków) musi być zgodne z 

projektem. Nie wolno zmieniać rozmieszczenia i rodzaju podpór bez zgody projektanta. Przewody układane w 

zakrywanych bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej powinny być układane zgodnie z projektem 

technicznym. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej 

powykonawczej. Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych 

(z maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji). Przewody należy prowadzić w sposób 

zapewniający wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody ze stali węglowej zwykłej) i cieplnej. Nie dopuszcza 

się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń cieplnych. Przewód zasilający i powrotny, 

prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. Maksymalne odchylenie przewodów pionowych od 

pionu nie może przekroczyć 1 cm na kondygnację. Oba przewody pionu dwururowego należy układać zachowując 
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stałą odległość między osiami wynoszącą: 8 cm (+/- 0,5 cm) przy DN do 40 mm przy większych średnicach 

odległość przewodów musi zapewniać dogodny ich montaż. Przewód zasilający pionu dwururowego powinien 

znajdować się z prawej strony, powrotny zaś z lewej (dla patrzącego na ścianę). Obejście pionów dwururowych 

gałązkami grzejnikowymi wykonać od strony pomieszczenia. Przewody poziome należy prowadzić powyżej 

przewodów wody zimnej i gazowych. Rozdzielacz wykonany na budowie powinien mieć wewnętrzny przekrój 

poprzeczny co najmniej równy sumie wewnętrznych przekrojów poprzecznych przewodów doprowadzonych do 

rozdzielacza i jednocześnie jego średnica wewnętrzna powinna być większa od średnicy wewnętrznej 

największego przewodu przyłączonego co najmniej o 10%. 
5.2.1. Prowadzenie przewodów bez podpór 

Przewód poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, może być prowadzony bez podpór pod 

warunkiem umieszczenia go w rurze osłonowej z tworzywa sztucznego (peszlu) osadzonej w warstwach podłoża 

podłogi. Celowe jest ułożenie rury osłonowej tak, aby jej oś była linią falistą w płaszczyźnie równoległej do 

powierzchni przegrody, na której przewód jest układany. Przewód w rurze osłonowej powinien być prowadzony 

swobodnie. 
5.3. TULEJE OCHRONNE 

 Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną należy stosować tuleje ochronne o średnicy wewnętrznej 

większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu: 
- co najmniej 2 cm przy przejściu przez przegrodę pionową 
- co najmniej 1 cm przy przejściu przez strop. 
 W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż 

grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej strony i wystawać ponad posadzkę około 2 cm przy przejściu 

przez strop. Nie dotyczy to gałązek grzejnikowych, których wylot ze ściany powinien być osłonięty tarczką 

ochronną. Przestrzeń między tuleją a przewodem wypełnić należy materiałem trwale plastycznym, nie działającym 

korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczenie i nie wywołujące naprężeń ścinających. 

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być wykonany 

w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej (szczelności ogniowej E, 

izolacyjności ogniowej I) wymaganą dla tych elementów. Przepust wykonany w ścianie zewnętrznej budynku 

powinien zapewnić uzyskanie gazoszczelności i wodoszczelności. Przejście rurą w tulei przez przegrodę nie może 

być podporą przesuwną tego przewodu. 
5.4. MONTAŻ GRZEJNIKÓW 

 Grzejnik ustawiany przy ścianie montować albo w płaszczyźnie pionowej albo w płaszczyźnie równoległej do 

powierzchni ściany lub wnęki. Grzejnik w poziomie montować z uwzględnieniem możliwości jego 

odpowietrzenia. Grzejniki płytowe mocować do ściany zgodnie z instrukcją producenta. Wsporniki, uchwyty i 

stojaki osadzać w przegrodzie budowlanej w sposób trwały. 
 Minimalne odstępy grzejnika od elementów budowlanych zestawiono poniżej 
1) w pomieszczeniach zakładu opieki zdrowotnej grzejniki powinny być instalowane nie niżej niż 12 cm od 

podłogi i nie bliżej niż 6 cm od lica ściany wykończonej, a w pomieszczeniach o podwyższonej aseptyce minimum 

10 cm od lica ściany wykończonej; grzejniki powinny być gładkie, łatwe do czyszczenia. 
2) dopuszcza się mniejszą odległość grzejnika płytowego stalowego od ściany, jeżeli odległość ta wynika z 

zamocowania grzejnika na wieszakach i wspornikach zaakceptowanych przez producenta grzejnika. Grzejnik, 

którego budowa to umożliwia, można łączyć krzyżowo (zasilanie i powrót po przeciwnych stronach grzejnika). 

Krzyżowo można łączyć grzejniki przewidziane w projekcie lub grzejniki długie (np. członowy składający się z 

więcej niż 20 członów) jeżeli jest to technicznie możliwe. Grzejniki należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem 

lub uszkodzeniem do czasu zakończenia robót wykończeniowych. W przypadku, gdy takie zabezpieczenie jest 

niemożliwe, zainstalować grzejnikowy szablon montażowy połączony gałązkami grzejnikowymi w celu 

przeprowadzenia prób szczelności instalacji. Przyłączenie grzejnika w zasyfonowaniu instalacji (np. w piwnicy 

poniżej przewodów rozdzielczych) należy wyposażyć w armaturę spustową. 
5.5. MONTAŻ ARMATURY 

 Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armaturę, po 

sprawdzeniu prawidłowości działania, montować tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. Kierunek 

przepływu wody instalacyjnej musi być zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. Armatura na 

przewodach powinna być mocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu odpowiednich 

wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć. Zawory grzejnikowe połączone bezpośrednio z grzejnikiem 

nie wymagają dodatkowego zamocowania. Armatura odcinająca grzybkowa montowana na podejściu pionów, a 

także na gałęziach powinna być zainstalowana w takim położeniu, aby przy napełnianiu instalacji woda napływała 

„pod grzybek”. Nie dotyczy to zaworów z przepływem wody w obu kierunkach. Grzejnik, którego budowa to 

umożliwia, można łączyć krzyżowo (zasilanie i powrót po przeciwnych stronach grzejnika). Krzyżowo można 

łączyć grzejniki przewidziane w projekcie lub grzejniki długie (np. członowy składający się z więcej niż 20 

członów) jeżeli jest to technicznie możliwe. Grzejniki należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub 

uszkodzeniem do czasu zakończenia robót wykończeniowych. W przypadku, gdy takie zabezpieczenie jest 
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niemożliwe, zainstalować grzejnikowy szablon montażowy połączony gałązkami grzejnikowymi w celu 

przeprowadzenia prób szczelności instalacji. Przyłączenie grzejnika w zasyfonowaniu instalacji (np. w piwnicy 

poniżej przewodów rozdzielczych) należy wyposażyć w armaturę spustową. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być 

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 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 badania ponownie. 
7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. OBMIAR POWYKONAWCZY 

 Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego instalacji: 
- długość przewodu mierzy się wzdłuż jego osi, 
- do ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej na gwint i łączników, 
- długość zwężki (redukcji) należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy. 
7.2. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 

Dokumentacja powykonawcza zawiera: 

- plan sytuacyjny 

- opis techniczny 

- rysunki powykonawcze 

- obliczenia powykonawcze 

- rozwiązanie instalacji wodociągowej p.poż. 
- dokumentację koncesyjną na urządzenia podlegające dozorowi technicznemu (UDT) 
- oświadczenia o dopuszczeniu zastosowania jednostkowych wyrobów w instalacji 
- instrukcję obsługi wraz z dokumentacją techniczno – ruchową urządzeń i wyrobów 
- obmiar powykonawczy. 

7.3. BADANIE SZCZELNOŚCI WODĄ ZIMNĄ 

 Przed przystąpieniem do badania instalację należy dokładnie wypłukać, przy dodatniej temperaturze, 

otwartych zaworach przelotowych, przewodowych i grzejnikowych oraz zamkniętych zaworach obejściowych i 

odpowietrzyć. Po płukaniu instalację należy napełnić wodą, z zastosowaniem inhibitora korozji, jeżeli jest to 

wymagane. Od instalacji odłączyć naczynie wzbiorcze, zaślepić rurę wzbiorczą i inne rury zabezpieczające. 

Należy odłączyć kocioł z wbudowanym naczyniem wzbiorczym przeponowym. Dokonać, przy ciśnieniu 

statycznym słupa wody, starannego przeglądu instalacji, czy nie występują przecieki wody lub roszenia. Do 

instalacji podłączyć ręczną pompę do badania szczelności, wyposażoną w zbiornik wody, zawory odcinające, 

zawór zwrotny i spustowy. Używać manometru tarczowego o średnicy min. 150 mm o zakresie o 50% większym 

od ciśnienia próbnego i działce elementarnej 0,1 bar przy zakresie do 10 bar i 0,2 bar przy zakresie wyższym. 
Ciśnienie próbne przy badaniu na zimno 

Rodzaj 

instalacji 

Sposób 

zabezpieczenia 

instalacji 

Rodzaje urządzeń 

odbierających 
ciepło 

Ciśnienie próbne w 

najniższym punkcie 
instalacji [bar] 

Instalacja ogrzewcza o 

obliczeniowej temp. 

Zasilenia t1<100oC 

zgodnie z wymaganiami 

PN-B 02413 lub PN-B-

2414 

dowolne, z 

ograniczeniami 

wynikającymi z 

właściwej polskiej normy 

lub aprobaty technicznej 

grzejniki płaszczyznowe 

(z właściwym 

ograniczeniem 

temperatury 

pr 
*) + 2 lecz nie mniej niż 4 

bary 
(wężownicę grzejnika 
płaszczyznowego należy 

przed 
zalaniem jastrychem, 

poddać badaniu 

szczelności na ciśnienie 

pr *) + 2 lecz nie mniej niż 

9 bar) 
*) ciśnienie robocze w najniższym punkcie instalacji 

Badanie  odbiorcze szczelności wodą zimną przewodów z tworzyw sztucznych 
  

Nazwa czynności Czas trwania 

Badanie wstępne  

Podniesienie ciśnienia w instalacji do wartości 

ciśnienia próbnego 
- 
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obserwacja instalacji i podniesienie ciśnienia w 

instalacji ogrzewczej do wartości ciśnienia próbnego 
10 minut 

obserwacja instalacji i podniesienie ciśnienia w 

instalacji ogrzewczej do wartości ciśnienia  

próbnego 
 

10 minut 

obserwacja instalacji 10 minut 

podniesienie ciśnienia w instalacji do wartości 

ciśnienia próbnego 
- 

obserwacja instalacji ½ godziny 

UWAGA: w przypadku niespełnienia chociaż 

jednego warunku uznania badania wstępnego za 

zakończone z wynikiem pozytywnym, wynik 

badania ocenia się negatywnie. W takim przypadku 

należy usunąć przyczynę wyniku negatywnego i 

ponownie wykona badanie wstępne od początku 

 

Badanie główne 

(do badania głównego należy przystąpić 

bezpośrednio po badaniu wstępnym zakończonym 

wynikiem pozytywnym) 

 

podniesienie ciśnienia w instalacji do wartości 

ciśnienia próbnego 
- 

obserwacja instalacji 2 godziny 

Uwagi: 

w przypadku niespełnienia chociaż jednego 

warunku uznania badania głównego za zakończone 

z wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia się 

negatywnie. W takim przypadku należy usunąć 

przyczynę wyniku negatywnego i ponownie 

wykonać całe badanie, poczynając od początku 

badania wstępnego badanie główne zakończone 

wynikiem pozytywnym kończy badanie odbiorcze 

szczelności, z wyjątkiem instalacji z przewodów z 

tworzywa sztucznego, dla których producent 

wymaga przeprowadzenia także innych badań  

(uzupełniających), do których należy przystąpi 
 bezpośrednio po badaniu głównym zakończonym 

wynikiem  pozytywnym. 

 

7.4. BADANIE ODBIORCZE DZIAŁANIA NA ZIMNO INSTALACJI OGRZEWCZEJ 

 Po zakończeniu badania szczelności na zimno: 
- ponownie dołączyć instalację do źródła ciepła, 
- podłączyć naczynie wzbiorcze, 
- sprawdzić działanie instalacji do dozowania inhibitora korozji, 
- sprawdzić napełnienie instalacji wodą, poziom wody w naczyniu wzbiorczym otwartym bądź czy ciśnienie 

początkowe w naczyniu wzbiorczym zamkniętym jest zgodne z projektem, 
- uruchomić pompy obiegowe. 
7.5. BADANIA ODBIORCZE POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA I SZCZELNOŚCI NA GORĄCO 

INSTALACJI OGRZEWCZEJ 

 Badanie działania i szczelności na gorąco prowadzić : 
- po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelności na zimno, 
- po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania zabezpieczeń instalacji, 
- po przeprowadzeniu regulacji montażowej i eksploatacyjnej w niezbędnym zakresie, 
- po uruchomieniu źródła ciepła, przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie 

przekraczających parametrów obliczeniowych. Budynek ogrzewać przez co najmniej 3 doby przed badaniem. 

Podczas badania na gorąco dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień, dławnic itp., skontrolować 

zdolność wydłużania kompensatorów. Wynik badania uważa się za pozytywny, jeśli cała instalacja nie wykazuje 

przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu nie stwierdzono uszkodzeń i innych trwałych odkształceń. Po badaniu 

szczelności na gorąco poddać instalację dodatkowej obserwacji. Wynik można uznać za pozytywny jeśli w czasie 

3-dobowej obserwacji ubytki wody w zładzie nie przekraczają 0,1% jego pojemności. 
7.6. POMIARY 
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 Podczas dokonywania odbioru poprawności działania wykonywać pomiary: 
- temperatury zewnętrznej w miejscach zacienionych na wysokości 1,50 m nad ziemią i w odległości nie mniejszej 

niż 2 m od budynku 
- temperatury wody (dokładność odczytu +/-0,5oK). 
- spadków ciśnienia wody za pomocą manometrów różnicowych z dokładnością odczytu nie mniejszą niż 10 Pa. 

Pomiaru dokonywać 0,75 m nad podłogą, w środku pomieszczenia lub w kilku jego miejscach, tak, aby odległość 

punktu pomiaru od ściany zewnętrznej nie przekraczała 2,5 m, a odległość między punktami pomiarowymi nie 

przekraczała 10 m 
- spadku temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepła lub pionach. 

7.7. INNE BADANIA ODBIORCZE 

- badanie zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji (przed wykonaniem izolacji cieplnej) 
- badanie odpowietrzenia instalacji 

- badanie oznakowania instalacji 

- badanie zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury – 

przeprowadzi zgodnie z PN-B-02419. 
- badanie zabezpieczenia przed korozją od strony wody instalacyjnej (jakość wody) 
- sprawdzenie zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed możliwością wtórnego zanieczyszczenia wody 

wodociągowej jeżeli uzupełnianie wody w instalacji ogrzewczej dokonywane jest z instalacji wodociągowej 

(urządzenia zabezpieczające wg PN-B-01706) 
- badanie pomp obiegowych (szczelność, zgodność kierunków przepływu, poprawność montażu w zakresie bhp) 
- badanie armatury odcinającej (dobór, szczelność połączeń, poprawność i szczelność montażu głowicy) 
- badanie armatury regulującej 
7.8. OBMIAR ROBÓT POWYKONAWCZY 

 Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego w jednostkach i zgodnie z 

zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu: 
-długość przewodu mierzy się wzdłuż jego osi do ogólnej długości przewodu wliczyć długość armatury łączonej 

na gwint i łączników, 
-długość zwężki (redukcji) wliczyć do długości przewodu o większej średnicy, 
-długość przewodów przy badaniach na szczelność i na gorąco stanowi długość przewodów zasilających i 

powrotnych. 
7.9. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 

 Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać : 

- plan sytuacyjny, 

- opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystyką ogólną, 
- projekt techniczny powykonawczy (projekt, na którym naniesiono dokonane w trakcie montażu zmiany i 

uzupełnienia instalacji), 
- obliczenia powykonawcze, 

- dokumentację koncesyjną na urządzenia podlegające UDT, 
- oświadczenia, że ewentualne wyroby dopuszczone do jednostkowego zastosowania są zgodne z projektem 

technicznym i obowiązującymi przepisami i normami, 
- instrukcje obsługi instalacji wraz z DTR wyrobów i urządzeń, 
- gwarancje producentów lub dystrybutorów, 

- obmiar powykonawczy. 

8. OBMIAR ROBÓT 

 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w “Wymagania ogólne”. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w “Wymagania ogólne”. 
10. NORMY ZWIĄZANE 

PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania 

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne 

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki Ocena zgodności 
PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania 

ciepła. Metoda obliczania 

PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła przez grunt. Metoda 

obliczania 
PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez przenikanie. Metoda 

obliczania. 
PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody 

uproszczone i wartości orientacyjne. 
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PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i 

oznaczenia 
PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i 

oznaczenia 
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia 

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i 

zamieszkania zbiorowego 

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 

zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania 
PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów 

ciepłowniczych. Wymagania 
PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 

zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania 
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania 
PN-B-022421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 

Wymagania i badania przy odbiorze 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

S06   INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ  
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 

zakresie instalacji wentylacji mechanicznej dla budowy oraz przebudowy w/w budynku  . 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót, które 

zostaną zrealizowane w ramach zadania – instalacje wentylacji mechanicznej w: Przebudowa i 

termomodernizacja wraz z częściową rozbiórką wiatrołapu istniejącego budynku użyteczności publicznej w 

ramach rewitalizacji kina Lotos w Dąbrowie Białostockiej.  
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia wykonawstwa robót w zakresie 

instalacji wentylacji mechanicznej, ich kontroli oraz odbioru. 

Szczegółowy zakres , rodzaj i ilości robót podano w przedmiarze robót. 

1.4. Określenia podstawowe. 

 Wentylacja – wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego części, mająca na celu usunięcie powietrza 

zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego. 

 Wentylacja mechaniczna pomieszczenia – wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego części, mająca 

na celu usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego, będąca 

wynikiem działania urządzeń mechanicznych wprowadzających powietrze w ruch. 

 Instalacja wentylacji mechanicznej – zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do 

uzdatniania i rozprowadzenia powietrza. 

 Rozdział powietrza w pomieszczeniu – rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni z 

zastosowaniem nawiewników i wywiewników, w celu zagwarantowania wymaganych warunków - intensywności 

wymiany powietrza, ciśnienia, czystości, temperatury, wilgotności względnej, prędkości ruchu powietrza, 

poziomu hałasu - w strefie przebywania ludzi. 

 Strefa przebywania ludzi – część przestrzeni pomieszczenia do wysokości 2 m nad podłogą, a także nad 

pomostami, gdzie przebywają ludzie, w której za pomocą instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej trzeba 

zapewnić warunki mikroklimatu pomieszczenia. 

 Mikroklimat pomieszczenia – warunki klimatyczne istniejące w pomieszczeniu, będące wynikiem 

jednoczesnego oddziaływania stopnia czystości, składu chemicznego, temperatury, wilgotności względnej i 

prędkości ruchu powietrza, a także otaczających przegród. 

 Rozprowadzenie powietrza – przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylowanej 

przestrzeni lub z tej przestrzeni. 

 Niezbędny strumień objętości powietrza zewnętrznego – strumień powietrza zewnętrznego, który ze 

względów higienicznych należy doprowadzić do osób przebywających w pomieszczeniu w celu utrzymania 

odpowiedniej jakości powietrza wewnętrznego, w tym zapewnienia odczucia świeżości powietrza, odprowadzenia 

przykrych zapachów i utrzymanie na wymaganym poziomie zawartości tlenku węgla i dwutlenku węgla. 

 Krotność wymian powietrza – ilość wymian powietrza – liczbowa wartość intensywności wentylacji 

pomieszczenia, liczba określająca ile razy w ciągu godziny przepływa przez pomieszczenie strumień powietrza o 

objętości równej objętości pomieszczenia. 

 Obliczeniowe parametry powietrza zewnętrznego – wartości liczbowe temperatury i wilgotności względnej 

i innych pochodnych parametrów powietrza zewnętrznego, które należy przyjmować w danej miejscowości przy 

obliczaniu i doborze urządzeń wentylacji i klimatyzacji. 

 Obliczeniowe parametry powietrza wewnętrznego – wartości liczbowe temperatury, wilgotności względnej 

i prędkości ruchu powietrza w strefie przebywania ludzi, które należy przyjmować – w funkcji przeznaczenia i 

trybu użytkowania pomieszczeń – przy obliczaniu i doborze urządzeń wentylacji i klimatyzacji. 

 Uzdatnianie powietrza – procesy realizowane przy użyciu środków technicznych, mające na celu zmianę 

jednej lub kilku wielkości charakteryzujących stan i jakość powietrza. 

 Odzyskiwanie ciepła lub wilgoci – wykorzystanie ciepła lub/i wilgoci odpadowego/ej z procesów 

technologicznych lub zawartego/ej w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło lub/i 

wilgoć przez instalację wentylacyjną. 

 Ogrzewanie powietrza – uzdatnianie powietrza polegające na podwyższaniu jego temperatury. 

 Ogrzewanie powietrza wstępne – w klimatyzacji ogrzewanie powietrza przed podaniem go innym procesom 

uzdatniania pod względem cieplnym lub wilgotnościowym. 
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 Centrala wentylacyjna – zestawienie zespołów i urządzeń dobranych do realizacji planowanych funkcji 

uzdatnienia i do tłoczenia powietrza, obecnie najczęściej wykonywanych w postaci prefabrykowanych modułów 

o jednakowych przekrojach dla danej wielkości centrali. 

 Wentylator – urządzenie służące do wprawiania powietrza w ruch. 

 Nagrzewnica powietrza – przeponowy wymiennik ciepła do ogrzewania powietrza. 

 Chłodnica powietrza – przeponowy wymiennik ciepła przeznaczony do chłodzenia i ewentualnie do 

osuszania powietrza. 

 Czerpnia wentylacyjna – element instalacji, przez który jest zasysane powietrze zewnętrzne. 

 Wyrzutnia wentylacyjna – element instalacji, przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz. 

 Przewód wentylacyjny – element o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący obudowę 

przestrzeni, przez którą przepływa powietrze. 

 Przepustnica – zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny, pozwalający 

na zamknięcie lub na regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu przepływu. 

 Tłumik akustyczny – element wbudowany w urządzenie lub w przewód mający na celu zmniejszenie hałasu 

przenoszonego drogą powietrzną wzdłuż przewodów. 

 Nawiewnik – element lub zespół, przez który powietrze napływa do wentylowanej przestrzeni. 

 Wywiewnik – element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni. 

 Skrzynka rozprężna – element zmniejszający prędkość przepływu powietrza, jednocześnie zmieniający 

ciśnienie dynamiczne na ciśnienie statyczne. Zapewnia równomierny wypływ powietrza przez nawiewnik. 

 Otwór wentylacyjny wewnętrzny – otwór wyposażony w obudowę lub nie, wykonany w przegrodzie 

przestrzeni wentylowanej mający na celu zapewnienie przepływu powietrza między pomieszczeniami. 

 Otwór wentylacyjny zewnętrzny – otwór wyposażony w obudowę i filtr powietrza o odpowiednim stopniu, 

wykonany w przegrodzie przestrzeni wentylowanej mający na celu zapewnienie przepływu powietrza między 

pomieszczeniem a otoczeniem zewnętrznym. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Zakłada się, co następuje: 

• Przekazanie placu budowy – Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Zamawiający poda 

lokalizację i współrzędne głównych punktów obiektu oraz reperów, za których ochronę ponosi odpowiedzial-

ność Wykonawca. 
• Dokumentacja projektowa – Zamawiający przekaże Wykonawcy kompletną dokumentacja projektową 

na warunkach określonych w umowie. 
• Obsługa geodezyjna budowy – Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie 

i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w doku-

mentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
• Zabezpieczenie terenu budowy – Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w 

okresie trwania realizacji aż do jej zakończenia. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tym-

czasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, balustrady, oświetlenie, sygnały, znaki ostrzegawcze 

i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. 
• Bezpieczeństwo i higiena pracy – podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 

bhp, w szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
• Ochrona przeciwpożarowa – Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wyma-

gany odpowiednimi przepisami. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z przepisami i za-

bezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
• Ochrona środowiska – Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
• Ochrona własności publicznej i prywatnej – Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji urządzeń zlo-

kalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i za-

bezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
2. MATERIAŁY 

1.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

• Wszystkie materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub 

atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. 

• Materiały, z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny  

odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach oraz Dokumentacji Projektowej. 
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• Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co najmniej  

właściwościom blachy stalowej ocynkowanej. 

• Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i uszkodzeń  

powłok ochronnych. 

• Szczelność połączeń urządzeń oraz elementów wentylacyjnych rurami powinna odpowiadać  

wymaganiom szczelności tych przewodów / rur. 

• Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych w celu ich obsługi, konserwacji 

lub wymiany. 
• Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjnych powinno być wykonane z uwzględnieniem dodat-

kowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi. 
• Urządzenia i elementy wentylacyjne powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta. 
• Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mieć dopuszczenia do stosowania w budow-

nictwie. 
• Połączenie urządzeń wentylacyjnych (centrala wentylacyjna) z kanałami wentylacyjnymi wykonane z 

wykorzystaniem króćców elastycznych. 
2.2. Czynności zapewniające jakość materiałów 

· Należy dokonać inspekcji jakości przy wyładunku na budowie. 

· Wykonawca winien wyłączyć i usunąć materiał uszkodzony lub z wadami, które nie odpowiadają specyfikacji i 

zastąpić materiałem właściwym. 

Materiały stosowane do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej powinny odpowiadać wymaganiom norm 

państwowych, a w przypadku braku odpowiednich norm – świadectwom wydanym przez Instytut Techniki 

Budowlanej. 

2.3. Składowanie   

Wszystkie materiały i wyroby przeznaczone do montażu instalacji wentylacji i klimatyzacji powinny być 

przechowywane i magazynowane w pomieszczeniach suchych, wolnych od zanieczyszczeń pyłowych oraz gazów 

i par cieczy agresywnych chemicznie. Materiały i wyroby powinny być przechowywane w fabrycznych 

opakowaniach i zabezpieczeniach. Warunki klimatyczne w pomieszczeniu magazynowym (temperatura i 

wilgotność) – wg instrukcji producenta wyrobów i materiałów. 

Wyroby z tworzyw sztucznych należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są 

składowane. Składowanie powinno odbywać się na terenie równym i utwardzonym, z możliwością odprowadzenia 

wód opadowych. 

Wiązki rur można składować po trzy (jedna na drugiej), lecz nie wyżej niż na 2,00 m wysokości, w taki sposób, 

aby ramka wiązki wyższej nie spoczywała na ramce wiązki niższej. Rury składowane w stertach umieścić na 

równym podłożu na podkładach drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,10 m i takiej grubości, aby kielichy 

nie leżały na ziemi. Rozstaw podkładów: 1,00-2,00 m. Należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane 

lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,50 m. Rury o różnych średnicach i grubościach winny 

być składowane oddzielnie. Gdy nie jest to możliwe, rury o najgrubszej ściance powinny znajdować się na spodzie. 

W stercie nie powinno się znajdować więcej niż siedem warstw do wysokości maksymalnej 1,50 m. Kielichy rur 

powinny być wysunięte tak, aby końce rur w wyższej warstwie nie spoczywały na kielichach warstwy niższej – 

warstwy rur należy układać naprzemianlegle. Końce rur należy zabezpieczyć zaślepkami. 

Gdy wiadomo, że składowane rury nie zostaną ułożone w ciągu 12 miesięcy, należy je zabezpieczyć przed 

nadmiernym wpływem promieniowania słonecznego poprzez zadaszenie. Rur z PVC nie wolno nakrywać 

uniemożliwiając przewietrzanie. 

3. SPRZĘT 

 W gestii wykonawcy instalacji. Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonania robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu zgodnego z ofertą przetargową i uzyskania akceptacji 

inspektora nadzoru. Zastosowany sprzęt powinien gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej  i wymaganiami specyfikacji technicznych. 

4. TRANSPORT 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie urządzeń i materiałów do wbudowania powinny odbywać się 

tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. 

Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów 

itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót wentylacyjnych. 

Zaleca się dostarczenie elementów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i ich konstrukcji na stanowisko montażu 

bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. 

Dotyczy to głównie dużych, ciężkich elementów. 

Skład elementów wentylacyjnych powinien spełniać następujące warunki: 
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a) znajdować się możliwie blisko miejsca montażu, 

b) mieć dogodny dojazd dla dostawy materiałów i elementów z zakładu wytwórczego, 

c) mieć urządzenia do ładowania i rozładowywania elementów. 

Przywiezione ze składu na miejsce montażu elementy przewodów, rur, urządzenia wentylacyjne kompletuje 

się zgodnie z rysunkami montażowymi, według symboli znakowania, naniesionych na ich powierzchnie w 

zakładzie wytwórczym. 

Elementy połączeń wentylacyjnych nie wymagają opakowania. Do transportu, połączenia jednego typu i 

wielkości powinny być skompletowane i związane w wiązki. Wiązki jednakowych elementów połączeń powinny 

być oznakowane przy pomocy trwale zamocowanej przywieszki z oznaczeniem. Elementy połączeń należy 

przechowywać w miejscach zabezpieczonych przed odpadami atmosferycznymi. 

Elementy połączeń mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi, lecz powinny być 

zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. W transporcie kolejowym lub samochodowym należy 

przestrzegać przepisów transportowanych. 

Poszczególne warstwy przewodów powinny być przełożone listewkami drewnianymi, płytami kartonowymi 

Ilość warstw przewodów powinna być każdorazowo ustalana w zależności od przekroju przewodów i ich długości 

oraz masy jednostki. 

5. INFORMACJA O TERENIE  BUDOWY 

5.1. Organizacja robót budowlanych 

 Wykonawca przedstawi Inwestorowi/Przedstawicielowi Zamawiającego do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonana instalacja wentylacji 

mechanicznej. 

5.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

 Zgodnie z art.652 kodeksu Cywilnego wykonawca przyjmuje protokolarnie od zamawiającego teren budowy 

i ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie. 

5.3. Ochrona środowiska 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. 

5.4. Warunki bezpieczeństwa pracy 

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wydanym na podstawie art. 21a, 

ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2003 r. Nr 207  poz. 2016 z późniejszymi zmianami) 

kierownik budowy jest zobowiązany dostarczyć zamawiającemu przed rozpoczęciem budowy plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Zgodnie z § 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 

września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.  2003r. Nr 169, poz.1650) 

wydanym na podstawie art. 237 § 1 Kodeksu Pracy, Zamawiający przed rozpoczęciem robót sporządził protokół, 

w którym ustali szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. 

5.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

 Zamawiający zapewni pomieszczenie na magazynowanie drobnych materiałów. Zamawiający zapewnia 

Wykonawcy dostęp do mediów. 

5.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu 

 Zamawiający umożliwi wjazd na teren posesji oraz wyznaczy miejsce do parkowania. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Kontrola związana z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej powinna być przeprowadzona  w czasie 

wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami norm i z zasadami ogólnymi. 

6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót 

Celem kontroli działania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie możliwości działania instalacji zgodnie z 

wymaganiami. 

Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji takie jak centrale wentylacyjnej, filtry, wymienniki 

ciepła itp. zostały prawidłowo zamontowane i działają efektywnie. 

1.1.1. Prace wstępne 
Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji należy wykonać następujące prace wstępne: 

a) próbny ruch całej instalacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny), 

b) nastawienie i sprawdzenie klap przeciwpożarowych, 

c) regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych warunków eksploatacyj-

nych, 
d) nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych oraz klap transferowych, 
e) określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewaniu oraz ustawienie kierunku wy-

pływu powietrza z nawiewników, 
f) nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających, 

g) nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi, 
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h) przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej, 

i) przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją. 

1.1.2. Procedura prac 
Kontrola działania central wentylacyjnych 

a) kierunek obrotów wentylatorów, 

b) regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora, 

c) działanie wyłącznika, 

d) włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji klap ppoż., 

e) kierunek ruchu przepustnic wielopłaszczyznowych, 

f) działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych, 

g) poprawność podłączeń mediów do urządzenia, 

h) elementy zabezpieczające silników napędzających. 

 

Kontrola działania wszystkich urządzeń wchodzących w skład instalacji wentylacji mechanicznej. 
 

6.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania robót 

 Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w trakcie wykonywania robót należy wpisywać do: a) dziennika 

budowy b) protokołu robót zanikowych lub ulegających zakryciu. 

 6.3. Badania w trakcie odbioru 

6.3.1. Cel i zakres badań 

 Badania mają na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy instalacji wodociągowej zostały wykonane zgodnie 

z dokumentacją techniczną, specyfikacjami oraz wskazówkami Inspektora Nadzoru. Sprawdzenia dokonuje 

Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów kontrolnych prowadzonych w trakcie wykonywania robót oraz 

wyrywkowych badań po zakończeniu budowy. Pomiary w trakcie odbioru powinny być przeprowadzone przez 

wykonawcę w obecności Inspektora Nadzoru. 

6.3.2. Sprawdzenie dokumentów kontrolnych 

 Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: a) dzienników budowy b) protokołów odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu. 

Do odbioru wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli jakości robót. 

7. OBMIAR ROBÓT 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres prac wykonanych zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST w 

jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 

Inspektora Nadzoru w zakresie obmierzanych robót w terminie obmiaru. Obmiaru robót należy dokonać w oparciu 

o dokumentację projektową i ewentualne dodatkowe ustalenia, wynikłe w trakcie budowy, akceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Instalację wentylacji mechanicznej uznaje się za wykonaną zgodnie z dokumentacją projektową, jeśli 

wszystkie wyniki prób i badań przeprowadzonych przy odbiorze okazały się zgodne  z wymaganiami. W 

przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robót okazało się niezgodne  z wymaganiami, wykonanie 

instalacji uznaje się za niezgodne z dokumentacją projektową. W tym przypadku wykonawca jest zobowiązany 

doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru.  Roboty te nie 

podlegają zapłacie. Wykonawca jest zobowiązany przy odbiorze przedstawić następujące dokumenty: 

a) dokumentację projektową powykonawczą z naniesionymi na niej zmianami  i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania robót, 

b) Dziennik Budowy, 

c) protokoły odbiorów częściowych, 

d) protokoły z dokonanych prób i pomiarów, 

e) dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (atesty i dopuszczenia); 

 Przedmiar robót - według odrębnego opracowania. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Zakończone i przyjęte przez Inspektora Nadzoru roboty będą opłacone według cen jednostkowych określonych 

dla poszczególnych rodzajów robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju 

prostokątnym – Wymiary. 
2. PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju 

kołowym – Wymiary. 
3. PN-EN 12792:2006  Wentylacja budynków – Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach. 
4. PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania. 
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5. PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynków – Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym – Wy-

magania dotyczące wytrzymałości i szczelności. 
6. PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymiary kołnierzy o przekroju kołowym do 

wentylacji ogólnej. 
7. PN-EN 1751:2014-03 Wentylacja budynków - Urządzenia wentylacyjne końcowe - Badania aerodynamiczne 

przepustnic regulacyjnych i zamykających. 
8. PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Właściwości mecha-

niczne. 
9. ENV 12097: 1997 Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania dotyczące części składowych sieci 

przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów. 

10. PN-EN 12599:2013-04 Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe stosowane podczas od-

bioru instalacji wentylacji i klimatyzacji. 
11. PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynków - Podwieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych - Wymaga-

nia wytrzymałościowe. 
12. PN-EN 10346:2015-09 Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej 

na zimno -- Warunki techniczne dostawy. 
13. PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wytrzymałość i szczelność przewodów z bla-

chy o przekroju kołowym. 

14. PN-EN 779:2012+AC:1998 – Przeciwpyłowe filtry powietrza dla wentylacji ogólnej – Określanie parametrów 

filtracyjnych. 
15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 czerwca 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim po-

winny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 poz.690). 
16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 maja 2004 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 109/2004 poz.1156). 
17. Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL – Zeszyt 5 

– „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”. 
18. PN-EN 15240:2009 Wentylacja budynków - Charakterystyka energetyczna budynków - Wytyczne inspekcji 

systemów klimatyzacji. 
19. Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych. COBRIT INSTAL. Zeszyt nr.10. 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

UWAGA: 

Ze względu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikającym z dostosowywania do przepisów Unii 

Europejskiej, należy każdorazowo sprawdzić aktualizację wymienionych rozporządzeń, norm i przepisów. 

 

 

Opracował:  

Bartosz Sowa 


