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WSTĘP ST-00.00  

1.1.         Przedmiot Specyfikacji Technicznych Kod CPV 45000000-7   
Specyfikacje Techniczne  Kod CPV 45000000-7 zawierają informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wyko-
nania i odbioru Robót, które zostaną zrealizowane  

1.2.         Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych 
Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w punkcie 1.1. ja-
ko część Dokumentacji Przetargowej. 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacjami Technicznymi 
 Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi: 

 

 Kod CPV 45330000-9 Roboty montażowe w zakresie budowy instalacji wew. wod-kan. 
 Kod CPV 45331100-7  Roboty montażowe w zakresie budowy instalacji c.o. 

Kod CPV 45333000-0       Roboty montażowe w zakresie budowy instalacji wew. gazu. 
 

 W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do stosowanych norm i standardów. Przywo-
łane normy i standardy winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w połącze-
niu z rysunkami i Specyfikacjami, w których są wymienione. Zakłada się iż Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z 
ich zawartością i wymaganiami. Zastosowane będą miały ostatnie wydania norm i standardów według stanu na 30 
dni przed datą zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej. Roboty należy wykonywać w bez-
pieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami określony-
mi w Specyfikacjach  Technicznych. Gdziekolwiek występują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest sto-
sowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej. 

1.4. Określenia podstawowe. 
Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku nastę-
pująco: 

Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – zbiór norm i wytycznych do prawidłowego wykona-
nia robót budowlanych  
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w 
jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz 
uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad 
budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 
wykonywanych robót zakrywalnych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również 
przy odbiorze gotowego obiektu 
Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy 
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia 
zaplecza budowy. 
Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, służące do przeprowadzania wszelkich 
badań i prób związanych z realizacją Kontraktu oraz oceną jakości Materiałów i Robót. 
Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i specyfi-
kacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wyko-
nania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmia-
rowych robót podstawowych 
Wyceniony Przedmiar Robót – Przedmiar robót wyceniony przez Wykonawcę i stanowiący część jego oferty. 
Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy 
Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennikiem budowy, proto-
koły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 
książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu 
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi  
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownic-
twie 
Dziennik budowy – dziennik wydany przez organ nadzoru architektoniczno – budowlanego zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
czasie wykonywania robót  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specy-
fikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 
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 1.6.  Przekazanie Terenu Budowy. 

W terminie określonym w Warunkach Kontraktu Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie są niezbędne dla Robót, lokalizację i współrzędne pań-
stwowe głównych punktów, Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru, oraz Dokumentację Projektową i Specyfikacje Techniczne. 

1.7. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu. 
Wykonawca otrzyma od Inspektora nadzoru po przyznaniu Kontraktu dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej na Robo-
ty objęte Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert pełna dokumentacja Projektowa znajduje się do wglądu w siedzibie 
Zamawiającego. 

 1.8. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę. 
- Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji budowy. Koszty tego projek-

tu należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 
- Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robót.  
- Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjno-wykonawczą dla zrealizowa-

nych Robót – zgodnie z obowiązującymi przepisami, umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewi-
dencji gruntów i budynków i ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopię mapy powstałej w oparciu o geodezyjną in-
wentaryzację powykonawczą. Koszt tej dokumentacji należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 

- W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje Urządzenia lub Materiały, które nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową, lub Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i nie będą one spełniały minimal-
nych wymagań Zamawiającego, a będzie to miało wpływ na przyjęte rozwiązanie projektowe, to takie Urządzenia i 
Materiały oraz wszelkie zmiany z tym związane winny być ujęte przez Wykonawcę w ofercie bez dodatkowych opłat 

- W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową, lub Specyfikacją tech-
niczną wykonania i odbioru robót budowlanych i będzie to miało wpływ na niezadowalającą jakość Robót, to takie Ma-
teriały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy. 

- Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obsługi i dokumentacje techniczno-ruchowe dla dostarczonych 
urządzeń. Koszty tych dokumentacji należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 

1.9. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 
1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inspektora nadzoru są istotnymi 

elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentów jest tak samo wiążące, jak 
gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach. W przypadku rozbieżności, wymiary określone liczbą są waż-
niejsze od wymiarów określonych wg skali rysunku. Poszczególne dokumenty powinny być traktowane w następują-
cej kolejności pod względem ważności: 

1. Specyfikacje Techniczne 
2. Dokumentacja Projektowa 

Wykonawca nie może wykorzystać na swą korzyść jakichkolwiek błędów lub braków w Dokumentacji Projektowej lub 
w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru, który zade-
cyduje o dokonaniu niezbędnych zmian lub uzupełnień. 

2. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały powinny być zgodne z planem sytuacyjnym, rzutami obiektów, 
profilami podłużnymi, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektów inżynierskich i wymaganiami materiałowymi 
określonymi w Dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych. 

3. Cechy Materiałów i elementów Robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaga-
niami albo z wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji.  
Przedział tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia przypadkowych nieznacznych odchyleń od wartości docelo-
wych, jakie są praktycznie nieuniknione. 

4. W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową, lub Specyfikacją Tech-
niczną i będzie to miało wpływ na niezadowalającą jakość Robót, to takie Materiały będą niezwłocznie zastąpione in-
nymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 1.10. Zabezpieczenie Terenu Budowy. 
1. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony wcze-

śniej projekt organizacji Robót. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt ten powinien być aktualizowany na 
bieżąco przez Wykonawcę. 

2. Na czas wykonywania Robót Wykonawca ma obowiązek wykonać, lub dostarczyć tymczasowe urządzenia zabezpie-
czające, takie jak zapory, płoty, znaki, światła ostrzegawcze, sygnały. Wykonawca zapewni odpowiednie i stałe cało-
dobowe warunki widoczności urządzeń zabezpieczających. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające 
powinny być zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed ich ustawieniem. 

4. Wykonawca powinien spełnić międzynarodowe standardy Higieny, a w szczególności następujące: 

− Cały personel powinien mieć aktualne badania lekarskie 

− Należy utrzymywać ścisłą dyscyplinę odnośnie higieny osobistej 

− Pojazdy, urządzenia, narzędzia i ubrania ochronne mają być utrzymane w czystości i dezynfekowane 
5. Wykonawca powinien pouczyć wszystkie osoby o potrzebie ścisłej higieny osobistej. W szczególności każda osoba 

powinna być poinformowana, że na budowie musi korzystać z urządzeń sanitarnych dostarczonych na budowę przy 
załatwianiu potrzeb osobistych. Niewłaściwe korzystanie z tych urządzeń spowoduje, że tej osobie nakaże się opusz-
czenie budowy na stałe.  
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6. Wykonawca Powinien podjąć wszelkie środki ostrożności, aby uniknąć ryzyka przedostania się obcych materiałów, 
ciał i substancji do rurociągów. Wykonawca powinien strzec się przed przedostaniem się obcych materiałów do ruro-
ciągu przy układaniu przewodów. 

7. W wypadku rozlania paliwa bądź chemikaliów na budowie, należy przerwać wszelkie prace, zatrzymać źródło wycie-
ku i skażony grunt niezwłocznie wykopać i usunąć z budowy. Natychmiast należy zawiadomić Inspektora nadzoru o 
tym incydencie. 

8. Wszelkie Instalacje elektryczne stanowiące część tymczasowych robót Wykonawcy, w tym pomieszczenia na budo-
wie, powinny spełniać odnośne międzynarodowe standardy i powinny być utrzymane w stanie gwarantującym ciągłe 
bezpieczeństwo osób zatrudnionych. 

9. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 
 

 1.11. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru: 
1. Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Każda z tych tablic będzie podawała podstawowe 
informacje o budowie. Treść informacji powinna być zatwierdzona przez Inspektora nadzoru, 

1.12. Ochrona środowiska podczas wykonywania Robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i stosować je w czasie 
prowadzenia Robót. 

Wykonawca w szczególności zapewni spełnienie następujących warunków: 
Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi wewnętrzne będą tak wybrane, aby nie powodowały zniszczeń w 

środowisku naturalnym 
       Będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

- zanieczyszczeniami zbiorników wodnych i cieków pyłami, paliwem, olejami, materiałami bitumicznymi, che-
mikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu 
- możliwością powstania pożaru 

Praca sprzętu używanego podczas realizacji Robót nie będzie powodować zanieczyszczeń w środowisku naturalnym 
na Terenu budowy i poza nim 

Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczą-
cych ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 

1.13. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej 
Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w Maszynach i Sprzęcie 
Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi przepisami. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz będą zabezpieczone przed do-
stępem osób trzecich 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w efekcie realizacji Robót albo 
przez personel Wykonawcy. 

 1.14. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się do użycia Materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym niż dopuszczalne. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwo dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
 

 1.15. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 

• Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkie przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo pracy swych pracowników i 
zapewni właściwe warunki pracy i warunki sanitarne. 

• Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 
osób zatrudnionych na terenie Budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

• Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu pracującego na Terenie Bu-
dowy. 

• Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są uwzględnione przez Wy-
konawcę w cenach jednostkowych Robót. 

• Wykonawca musi przestrzegać i spełniać wszelkie przepisy krajowe odnoszące się do bezpieczeństwa i higieny pra-
cy łącznie z urządzeniami socjalnymi. W szczególności, zwraca się uwagę Wykonawcy na właściwe: 

➢ Ochronne nakrycie głowy, obuwie i odzież ochronną 

➢ Szalowanie wykopów, drabiny zejściowe, i podesty robocze 

➢ Urządzenia budowlane w tym wszelkie zawieszki, liny, haki wznośnie itp. 

➢ Dojścia na budowę i oświetlenie 

➢ Sprzęt pierwszej pomocy i procedury awaryjne 

➢ Sprzęt pomiaru gazu 
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➢ Pomieszczenia na budowie dla pracowników Wykonawcy w tym stołówki umywalnie i toalety 

➢ Środki przeciwpożarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy 
Powyższa lista nie jest zamknięta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, że wszelkie wymogi i zobowiązania bezpie-
czeństwa i higieny pracy przy robotach i dla pracowników oraz warunki socjalne są spełnione. 

6. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjąć konieczne środki ostrożności, aby zapewnić 
bezpieczeństwo załogi i posiadać odpowiedni sprzęt monitorowania i ratunkowy. 

7. W miarę postępu prac, Wykonawca powinien w pełni zwracać uwagę na bezpieczeństwo wszystkich osób upoważ-
nionych do przebywania na budowie.  

8. Zgodnie z artykułem 21A ust.1 Ustawy „Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien sporządzić lub zapewnić spo-
rządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę obiektu bu-
dowlanego i warunki prowadzenia robót. 

1.16. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

• Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej. 

• Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót, lub brakiem koniecznych działań ze strony Wy-
konawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt na-
prawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż 
przed powstaniem uszkodzenia. 

• W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną Wykonawca powiadomi In-
spektora nadzoru oraz władze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji. 

• Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia i instalacje podziemne i nadziemne o prowadzo-
nych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich niezbędnych adaptacji i innych koniecz-
nych robót w obrębie Terenu Budowy w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż w czasie przewidzia-
nym w programie Robót. Wykonawca będzie współpracował w zakresie przeprowadzenia wymienionych robót. 

• Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót wymienionych w pkt. 4 powyżej i że planując swoje Robo-
ty uwzględnił ich przeprowadzenie. W związku z tym, roboty wymienione w pkt. 4 powyżej, przeprowadzone w zakre-
sie i terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu, nie mogą być podstawą do zmiany terminu realizacji Kontrak-
tu. 

• Gdyby zaistniało przypadkowe uszkodzenie istniejących instalacji lub urządzeń podziemnych lub nadziemnych Wy-
konawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednią instytucję użytkującą lub będącą właścicielem tych insta-
lacji lub urządzeń a także Inspektora nadzoru. Wykonawca będzie współpracował w usunięciu powstałej awarii z od-
powiednimi służbami specjalistycznymi. 

• Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urządzeń podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych na planach i rysun-
kach dostarczonych wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostaną 
usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy uszkodzeń obciąża Wykonawcę. 

1.17. Wymagania dotyczące ruchu pojazdów. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem związanym z wykonywaniem Robót 
i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na koszt własny, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzo-
ru. 

1.18. Opieka nad Robotami. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny nad Robotami i za wszystkie Materiały i Sprzęt używany do Robót zgodnie z warunkami 
Kontraktu. 

Jeżeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robót lub ich elementu w zadowalającym stanie, to na polecenie Inspektora nadzo-
ru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie później, niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie In-
spektor nadzoru może natychmiast zatrzymać Roboty. 
W zakresie od przekazania Terenu budowy do przejęcia Robót Wykonawca odpowiada za właściwe utrzymanie znaków 
geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na własny koszt. 
Wykonawca zapewni odpowiednią siłę roboczą do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania lub prowadzenia pomiarów Inspek-
torowi nadzoru lub jego pracownikom. Taka pomoc powinna być dostępna w czasie 1 godziny od zgłoszenia prośby. 
Wykonawca zapewni stały dostęp Inspektorowi nadzoru do wszystkich miejsc pod jego kontrolą oraz niezwłocznie dostarczy 
zapisy, świadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie. 

1.19. Przestrzeganie prawa. 
Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie Ustawy i Rozporządzenia władz centralnych i władz lokalnych oraz inne przepi-
sy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją Robót lub mogą wpływać na Roboty. 
W czasie prowadzenia Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie regulacje wymienione w punkcie 1 powyżej i 
stosować się do nich. 

1.20. Prawa patentowe. 
Jeżeli od wykonawcy wymaga się, lub też uzna on za konieczne lub uzasadnione użycia rozwiązania projektowego, urzą-
dzenia, materiału lub metody, które są chronione patentem lub innym prawem własności, to Wykonawca powinien spełnić 
wszystkie wymagania określone prawem, dotyczące zasad stosowania chronionego rozwiązania, urządzenia, materiału lub 
metody. 
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Wymagania określone w pkt.1 powinny być spełnione przez Wykonawcę przed przystąpieniem do robót, w których mają 
zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia, materiały lub metody. Wykonawca powinien poinformować Inspektora 
nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnień i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawić ich kopie. 
Jeżeli niedotrzymanie wymagań sformułowanych w pkt.1 i 2 spowoduje następstwa finansowe lub prawne, to w całości 
obciążą one Wykonawcę. 

MATERIAŁY 

Wymagania ogólne. 

 
Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót winny być: 

1. Nowe i nie używane 
2. Odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w Dokumen-

tacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów 
3. Mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również i świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz 

wymagane Ustawą z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczeństwa 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót. 

Źródła uzyskiwania Materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiałów przeznaczonych do Robót, 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych i próbki 
Zatwierdzenie poszczególnych częściowych dostaw Materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia 
wszystkich materiałów z tego źródła. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że Materiały uzyskane z dopuszczonego 
źródła spełniają w sposób ciągły wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postępu Robót. 
Wszystkie Materiały muszą pochodzić z państw członkowskich Unii Europejskiej. 
 
Pozyskiwanie Materiałów miejscowych. 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie Materiałów z jakichkolwiek 
źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Inspektora nadzoru i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi 
nadzoru wymagane dokumenty przed przystąpieniem do eksploatacji tych źródeł. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz propono-
waną przez siebie metodę wydobycia i selekcji. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych wszystkich Materiałów użytych do 
realizacji Robót. 
 
Inspekcja wytwórni Materiałów. 
Wytwórnie Materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowa-
nych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia właściwości Materiałów mogą być pobierane ich próbki. 
Wyniki tych inspekcji będą podstawą akceptacji określonej partii Materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki: 
➢ W czasie inspekcji Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producentów 

Materiałów. 
➢ Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp w dowolnym czasie do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja 

Materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 
 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone we 
wskazanym przez Inspektora nadzoru miejscu. Jeżeli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych Materiałów do 
innych Robót niż tych dla których zostały zakupione, to koszt tych Materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 
nadzoru. 
Każdy element Robót, w którym znajdują się nie zbadane, bądź nie zaakceptowane Materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem i nie zapłaceniem 
 
Przechowywanie i składowanie Materiałów. 
Wykonawca zapewni aby Materiały składowane tymczasowo (do czasu ich użycia dla wykonywanych Robót) były zabezpie-
czone przed zanieczyszczeniem, zachowały swą jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 
nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i przez niego opłaconych. Po zakoń-
czeniu Robót miejsca tymczasowego składowania materiałów będą doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego 
stanu w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
Wariantowe stosowanie Materiałów. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość zastosowania w wykonywanych Robo-
tach wariantowego rodzaju Materiału, to Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze na co najmniej trzy 
tygodnie przed użyciem wariantowego rodzaju Materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli to będzie konieczne dla prowadze-
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nia badań przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiału nie może być później zmieniony bez zgody 
Inspektora nadzoru. 

SPRZĘT. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko 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 jakości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ), lub 
projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w powyższych doku-
mentach, Sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru i w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, będzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 
do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania w 
przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość użycia sprzętu wariantowego przy 
wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego Sprzętu co 
najmniej trzy tygodnie przed jego użyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzęt nie może być później zmieniony bez zgody 
Inspektora nadzoru. 
Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Kontraktu zostaną przez Inspektora nadzoru 
zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do Robót. 
 

TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych Robót i na właściwości przewożonych Materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projek-
towej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru, oraz w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 
Środki transportu które nie odpowiadają warunkom Kontraktu, będą na polecenie Inspektora nadzoru usunięte z Terenu 
Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na dro-
gach publicznych oraz dojazdach do Terenu budowy. 

WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót oraz za jakość zastosowanych Materiałów i wykonywanych Robót 
zgodnie z postanowieniami Warunków Kontraktu. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspek-
tora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu Robót zostaną poprawio-
ne, (jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru) przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektor nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowie-
dzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji, bądź odrzucenia Materiałów lub elementów Robót będą oparte na wyma-
ganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach Technicznych, a także w normach i wy-
tycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań i obserwacji podczas produkcji i prób Mate-
riałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na Roboty. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie później niż w terminie wyznaczo-
nym przez Inspektora nadzoru, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca. 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Program Zapewnienia Jakości (PZJ). 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi nadzoru programu zapewnienia 
jakości (PZJ) dla Robót, w którym zaprezentuje on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadro-
we i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

• Część ogólną podającą: 

− organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót 

− zasady BHP 

− 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 
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− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 
Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) 

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, a także wyciągniętych 
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 
tych informacji Inspektorowi nadzoru. 

➢ Część szczegółową, podającą dla każdego rodzaju Robót następujące dane: 
a. wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi 
- rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów itp. 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas transportu 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urzą-

dzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów Robót 

- sposób postępowania z Materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 
 
Zasady kontroli jakości Robót. 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i jakości Materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań Materiałów oraz Robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania Materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 
że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną lega-
lizację i odpowiadają wymaganiom norm i wytycznych określających procedury badań. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach urządzeń, sprzę-
tu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeśli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki 
badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie badanych Materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, kiedy 
niedociągnięcia w pracy Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 

Pobieranie próbek. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek. 
Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych Materiałów, które budzą jego 
wątpliwości co do ich jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. 
W przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki do-
starczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą opisane i oznakowane w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosować będzie można wytyczne krajowe lub inne proce-
dury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Każdorazowo 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 Inspektorowi nadzoru na piśmie 
wyniki do jego akceptacji. 

 

Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak, 
niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Kopie wyników badań będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 
lub wg wzoru z nim uzgodnionego. 
 
Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektora nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania Materiałów u źródła ich wytwarzania. Wykonawca zapewni mu przy tym wszelką potrzebną pomoc. 
Inspektor nadzoru będzie oceniał zgodność Materiałów i Robót z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji 
Technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może na własny koszt pobierać próbki Materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci nie-
zależnemu laboratorium przeprowadzenie badań powtórnych lub dodatkowych, albo oprze się wyłącznie na własnych bada-
niach przy ocenie zgodności Materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przy-
padku koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca. 
 
Atesty jakości Materiałów i Sprzętu. 
W przypadku Materiałów, dla których atesty są wymagane Specyfikacjami Technicznymi, każda partia tych Materiałów do-
starczona do Robót będzie posiadała atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
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Wyroby przemysłowe winny posiadać certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami przeprowadzonych przez 
niego badań. Kopie tych wyników będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia Materiały posiadające atest, stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
Kontraktu. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli zosta-
nie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze Specyfikacjami Technicznymi, wówczas takie Materiały lub urządzenia 
zostaną odrzucone. 
 
Dokumenty budowy. 

Dziennik budowy. 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę i winien być pro-
wadzony od dnia rozpoczęcia Robót do końca okresu Gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budo-
wy spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Terenu Budowy. 
Każdy wpis do Dziennika Budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, która dokonała wpisu z podaniem jej imienia i 
nazwiska oraz stanowiska służbowego. Wpisy będą czytelne, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod dru-
gim. 
Załączone do Dziennika Budowy protokóły 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 Wykonawcy Dokumentacji Projektowej 
➢ Datę akceptacji przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia Jakości i harmonogramu Robót 
➢ Terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów Robót 
➢ Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, uwagi i polecenia 

Inspektora nadzoru 
➢ Daty i przyczyny wstrzymania Robót 
➢ Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych i końcowych. 
➢ Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
➢ Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane złą pogodą 
➢ Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej 
➢ Dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót 
➢ Dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony robót 
➢ Dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je prze-

prowadzał 
➢ Inne istotne informacje o przebiegu Robót 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru w celu 
zajęcia stanowiska 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika Budowy muszą być podpisane przez Wykonawcę z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska 
Wpis dokonany przez projektanta obliguje Inspektora nadzoru do zajęcia stanowiska. 

Księga Obmiarów. 
Księga Obmiarów stanowi dokument umożliwiający rozliczenie faktycznych ilości wykonanych Robót. 
Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w wycenionym Przedmiarze Ro-
bót i wpisuje się je do Księgi Obmiarów. 

Dokumenty laboratoryjne. 
Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiałowe, orzeczenia o jakości materiałów, receptury, kontrolne wyniki badań itp. 
Będą gromadzone w sposób określony w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowić będą załączniki do Świa-
dectwa Przejęcia Robót 

Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach  6.8.1 do 6.8.3. następujące dokumenty: 

a. Decyzja o pozwoleniu na budowę lub inny dokument 
b. Protokóły przekazania Terenu Budowy 
c. Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 
d. Świadectwa Przejęcia Robót 
e. Protokóły z narad i ustaleń 
f. Korespondencja na budowie 

Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy należy przechowywać na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym 
W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go natychmiast odtworzyć w formie przewidzianej pra-
wem 
Inspektor nadzoru będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budowy. Należy także je udostępniać Zamawiające-
mu na jego życzenie. 
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OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady Obmiaru Robót. 
Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi w jednostkach określonych w wycenionym Przedmiarze Robót. 
Obmiar Robót dokonywany będzie zgodnie z warunkami Kontraktu. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub Specyfikacjach technicznych nie zwalnia 
Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędy zostaną poprawione według pisemnych instrukcji Inspektora 
nadzoru. 
Obmiar wykonywanych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą z comiesięcznych płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

Zasady określania ilości Robót i Materiałów. 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.  
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. 
Długości i odległości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż linii osiowej, szerokości – 
po prostej prostopadłej do osi. 
Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie podają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3 – jako 
długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach – zgodnie z wymaganiami Specyfikacji 
Technicznych. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Obmia-
ry skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Obmia-
rów. W razie braku miejsca w Księdze, szkice te będą dołączone w formie odrębnego załącznika do Księgi. Wzór takiego 
załącznika uzgodniony będzie z Inspektorem nadzoru. 
 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru Robót wymagają akceptacji Inspektora nadzoru przed ich użyciem. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczone przez Wykonawcę. Będą one posiadać ważne świadectwa atestacji. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie technicznym przez cały okres reali-
zacji Robót. 
 
Wagi i zasady ważenia. 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające wymaganiom Specyfikacji technicznych. Będzie on 
utrzymywać te urządzenia, zapewniając w sposób ciągły zachowanie ich dokładności pomiaru wg norm zatwierdzonych 
przez Inspektora nadzoru. 
 
Termin i częstotliwość przeprowadzania pomiarów. 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym przejęciem Robót, a także w przypadku występowania 
dłuższych przerw w prowadzeniu Robót lub zmianie Wykonawcy Robót. 
Obmiary Robót zanikających będą przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robót 
Obmiary Robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem. 
 
 
 

ODBIÓR ROBÓT 

Rodzaje odbiorów. 
W zależności od ustaleń Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy 
udziale Wykonawcy: 

a. odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu 
b. przejęcie odcinka lub całości Robót (wystawienie Świadectwa Przejęcia Robót odpowiednio dla odcinka lub całości 

Robót) 
c. odbiór ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robót – wystawienie Świadectwa Wypełnienia Gwarancji) 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywany będzie zgodnie z Warunkami Kontraktu. 

Świadectwo Przejęcia Robót. 
Świadectwo Przejęcia Robót będzie wystawione zgodnie z Warunkami Kontraktu 

Dokumenty Przejęcia Robót. 
Dokumentem stwierdzającym dokonanie przejęcia Robót jest Świadectwo Przejęcia sporządzone wg wzoru ustalonego 

przez Inspektora nadzoru. 
Dla celów Przejęcia robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami. 
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2. Dokumentację powykonawczą w tym dokumentację geodezyjną umożliwiającą naniesienie zmian na mapę za-

sadniczą, do ewidencji gruntów i budynków i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstałej w 
oparciu o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą 

3. Specyfikacje Techniczne 
4. Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 

udokumentowanie wykonania tych zaleceń. 
5. Receptury i ustalenia technologiczne 
6. Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów 
7. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi i 

Programem Zapewnienia Jakości. 
8. Atesty jakościowe wbudowanych Materiałów 
9. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do doku-

mentów odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakości. 
10. Sprawozdanie techniczne 
11. Instrukcje konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń technologicznych 
12. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

 
Sprawozdanie techniczne zawierać będzie: 

13. Zakres i lokalizację wykonanych Robót 
14. Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Inspektora nadzoru 
15. Uwagi dotyczące warunków realizacji Robót 
16. Datę rozpoczęcia i datę ukończenia Robót 

Odbiór ostateczny – Świadectwo Wypełnienia Gwarancji 
Świadectwo Wypełnienia Gwarancji wystawione zgodnie z ustaleniami Warunków Kontraktu będzie rozumiane jako osta-
teczne zatwierdzenie Robót – odbiór ostateczny. 
Ostateczne zatwierdzenie Robót po wygaśnięciu okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialności za usterki) nastąpi po usunię-
ciu wszystkich usterek odnotowanych w Świadectwie Przejęcia oraz tych, które wystąpiły w okresie Gwarancji. 

Dokumentacja powykonawcza 
Cała dokumentacja musi być jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi robotami. 
Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi być przygotowana nowa dokumenta-
cja.  
Cała dokumentacja powinna być przejrzyście skopiowana w czterech (4) kopiach w oddzielnych plastikowych koszulkach i 
systematycznie dzielona na foldery (o wymiarach 29,7 x 21 cm) na 20 dni przed przekazaniem obiektu użytkownikowi. 
Cała dokumentacja i rysunki powinny być przedłożone i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, przed wystawieniem 
Protokołu Przejęcia.  

ODBIÓR ROBÓT 

Ustalenia ogólne. 
1. Podstawą płatności jest obmierzona ilość Robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z Kontraktem. Do obmierzo-

nych ilości zastosowanie będą miały ceny jednostkowe podane w wycenionym Przedmiarze Robót 
2. Cena jednostkowa pozycji uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wyko-

nanie, określone dla tej pozycji w Specyfikacji technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
3. Cena jednostkowa obejmuje: 

a. Robociznę bezpośrednią 
b. Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami ich zakupu, składowania i transportu 
c. Wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzętu na Teren budowy i z powrotem, 

montaż i demontaż na stanowisku pracy) 
d. Roboty geodezyjne – pomiary i wytyczenia 
e. Koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4. i 1.5.6. niniejszej Specyfikacji Technicznej 
f. Koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników zaplecza i la-

boratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji terenu Budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i 
wody, drogi itp.), koszty tymczasowego oznakowania Robót, wydatki na BHP, usługi obce na rzecz budowy, 
opłaty dzierżawne, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, koszty ogólne Wykonawcy, itp. 

g. Koszt rekultywacji i uporządkowania Terenu Budowy po zakończeniu Robót. 
h. Zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu Kontraktu w całym okresie jego reali-

zacji, łącznie z Okresem Gwarancyjnym. 
i. Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 

4. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w 
Polsce. 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Normy, przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować 
jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Uważa się, 
że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania 
Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert) o ile nie postanowiono inaczej. 
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Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej w 
zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
 
Ustawy 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane  
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych  
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych  
4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej  
5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. – o dozorze technicznym  
6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska  
7. Ustawa z 21 marca 1985r. – o drogach publicznych  
8. Ustawa z dnia 7 czewca 2001r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków  

Rozporządzenia 
- 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 Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów bu-

dowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U. nr 209, poz. 1779) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie określenia polskich jednostek organiza-

cyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich 
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. nr 209, poz. 1780). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. – w sprawie ogólnych przepisów bez-
pieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 169, poz. 1650). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budow-
lanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanych (Dz.U. nr 198, poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 198, poz. 2042). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy doku-
mentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072). 
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W ZAKRESIE BUDOWY INSTALACJI WEW. WOD-KAN ST-01.01 

 



Str. 

20 
 

Biuro Projektowe  
i  N a d z ó r  B u d o w l a n y  

mgr inż .  Marc in  Bar t oś  
77-300 Człuchów , m. Rychnowy 1b  
tel. 663922034; email: marcinbartos4@wp.pl 

 

 

 



 

Biuro Projektowe  
i  N a d z ó r  B u d o w l a n y  

mgr inż .  Marc in  Bar t oś  

77-300 Człuchów , m. Rychnowy 1b  
tel. 663922034; email: marcinbartos4@wp.pl 

 
Str. 

21 
 

 

 

 

1. Wstęp  ST-01.01 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45330000-9 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 
zakresie budowy instalacji wod-kan w  ist. budynku. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realiza-
cji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji 
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych 
robót: 
 

• demontaż instalacji w przebudowywanej części budynku, 

• wyznaczenie tras rurociągów, 

• wykonanie przejść przez ściany i posadzki, 

• montaż rurociągów, 

• montaż armatury, 

• montaż urządzeń, 

• badania instalacji, 

• wykonanie izolacji termicznej, 

• regulacja działania instalacji.  

1.4. Ogólne wymagania 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, 
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5. 22. 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych – zeszyt 7" COBRTI INSTAL, Warszawa 
2001 i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe". 

• Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez in-
ne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwier-
dzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, 
a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne. nie mogą po-
wodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych – zeszyt 7 „Warunkami technicznymi wykonania i od-
bioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe", Polskimi Normami, oraz innymi 
przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

2. MATERIAŁY 

• Do wykonania instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych 
i zagranicznych wskazanych przez inwestora. 

• Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub od-
powiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 
Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi nor-
mami. 

2.1. Przewody 

• Instalacja wodociągowa,  Instalację wodociągową zaprojektowano z rur plastikowych w systemie rur wielowar-
stwowych PE-RT/AL/PE-RT. 

Rura PE-RT/AL/PE-RT łączy w sobie zalety tworzywa sztucznego i metalu. Rurę otrzymano ze wzdłużnie zgrzanej ul-
tradźwiękowo taśmy aluminiowej, na którą od wewnątrz i na zewnątrz nałożona jest warstwa polietylenu PE-RT 
(Raised Temperature) o podwyższonej stabilności cieplnej wg DIN 16833. 

Połączenie systemu PE-RT/AL/PE-RT jest mechaniczne, wykonane za pomocą zaprasowania specjalną zaciskarką 
lub zaciśnięcia złączki O-Ring. Armatura złączek dostępna jest w gamie wymiarów odpowiedniej dla wymiarów 
rur. Stworzenie opatentowanego systemu zaprasowywania rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT zapewnia ła-
twy i szybki montaż instalacji sanitarnej i grzewczej zaprasowywane: 
- z niklowanego mosiądzu 14-75 mm 

• Instalacja p.poż  zaprojektowano instalację z rur stalowych dla zasilania hydrantu p.poż. Ø25. Projektowany hy-
drant zamontować w typowych natynkowych szafkach hydrantowych. Zawory hydrantów umieścić na wysokości 
1,35 m  od podłogi. Rozmieszczenie hydrantów wg części rysunkowej opracowania. Dodatkowo na podejściach do 
hydrantów należy zamontować  zawór spustowy, do odświeżenia wody w podejściu. Instalację hydrantową wyko-
nać z rur stalowych ocynkowanych z łączonych za pomocą gwintowanych ocynkowanych łączników z żeliwa cią-
gliwego. Połączenia gwintowane należy uszczelniać przy użyciu taśmy teflonowej, przędzy z konopi i past 
uszczelniających. Zmiany kierunku przepływu prowadzenia przewodów wykonać wyłącznie przy użyciu łączników: 
niedopuszczalne jest gięcie rur stalowych ocynkowanych zarówno na gorąco ,jak i na zimno. 

• Instalacja kanalizacji sanitarnej zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC, uszczelnionych w 
kielichach gumowymi pierścieniami. 
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• Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubyt-

ków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 

 

2.2. Armatura 

• Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę wypływową o podwyższonym stan-
dardzie. 

Należy instalować baterie czerpalne na fotokomórkę  mieszające z regulacją termiczną oraz blokada gorącej wody wy-
posażone w filtr siatkowy. 

Zawory czerpalne wyposażyć w złączkę do węża oraz przed każdym z zaworów należy zamontować zawór antyskaże-
niowy. 

Na instalacji wodociągowej należy zamontować zawór pierwszeństwa MV300 beznapięciowo zamknięty współpracują-
cy z instalacją hydrantową. 

2.3. Izolacja termiczna 

• Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej. 

• Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. wydaną przez Cen-
tralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 

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 l SKŁADOWANIE 

4.1. Rury 

• Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić 
w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu. przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich 
zanieczyszczenia. 

4.2. Elementy wyposażenia 

• Transport elementów wyposażenia do „białego montażu" powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się 
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w ma-
gazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

4.3. Armatura 

• Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować w ma-
gazynach zamkniętych. 

4.4. Izolacja termiczna 

• Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami transportu w 
sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 

• Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach kry-
tych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten 
nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 

• Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszko-
dzone, 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. Montaż rurociągów 

• Połączenie systemu PE-RT/AL/PE-RT jest mechaniczne, wykonane za pomocą zaprasowania specjalną zaciskar-

ką lub zaciśnięcia złączki O-Ring. Armatura złączek dostępna jest w gamie wymiarów odpowiedniej dla wymiarów 

rur. Stworzenie opatentowanego systemu zaprasowywania rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT zapewnia ła-

twy i szybki montaż. 

• Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, mo-
gące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 

• Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń 
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych 
lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

•  Kolejność wykonywania robót: 

• wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

• wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów. 

• przecinanie rur. 

• założenie tulei ochronnych, 

• ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

• wykonanie połączeń. 
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• W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez 
przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i we-
wnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać je-
dynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. 
Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą odpo-
wiednich tulei zabezpieczających. 

• Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 3.0 m dla rur o 
średnicy 15-20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. 

• Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje. 

5.2. Montaż armatury i osprzętu 

• Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 

5.3. Badania i uruchomienie instalacji 

• Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji ter-
micznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 

• Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć. 

• Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności należy przeprowadzić dla każdego zładu 
oddzielnie. 

• Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 

5.4. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

• Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności i 
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu 
prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 

• Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. W 
przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie 
powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 

• Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

• Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wod-kan powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru insta-
lacji wodociągowych – zeszyt 7" i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". 

• Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 

• Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zo-
stały 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 

• Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykona-
nia i odbioru instalacji wodociągowych – zeszyt 7" i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowla-
no-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe" 

• W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 

• przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 

• ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie). 

• bruzdy w ścianach: - wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w przypadku mi-
nimalnych spadków odcinków poziomych. 

• Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i 
elementów do prawidłowego montażu. 

• Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru technicz-
nego instalacji wod-kan. 

• Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania robót, 

• Dziennik budowy. 

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców mate-
riałów), 

• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

• protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

• Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

• zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczą-
cymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej. 

• protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 

• aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
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• protokoły badań szczelności instalacji. 

8. OBMIAR ROBÓT 

• Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne". 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

• Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne". 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysło-
we". Arkady. Warszawa 1988. 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych zeszyt 7". COBRTI INSTAL, Warszawa 2003. 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” Polska Korporacja Techniki Sanitar-
nej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1994 

• PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. Wymagania 
i badania przy odbiorze. 

• PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Wspólne wymagania i badania. 

• PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. In-
stalacje kanalizacyjne. 
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOW-
LANYCH 

 

 KOD CPV 45331100-7 

ROBOTY MONTAŻOWE 

W ZAKRESIE BUDOWY INSTALACJI C.O. ST-01.02 
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1. WSTĘP ST-01.02 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45331100-7 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie prze-
budowy kotłowni i związanej z tym instalacji centralnego ogrzewania w ist. budynku 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wy-
mienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie nowej 
instalacji c.o. w kotłowni w ist. budynku. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienio-
nych robót: 

• demontaż instalacji w miejscach montażu nowej, 

• montaż rurociągów, 

• montaż armatury, 

• montaż urządzeń grzejnych 

• badania instalacji, 

• wykonanie izolacji termicznej, 

• regulacja działania instalacji. 

1.4. Ogólne wymagania 
• Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, 

poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane. „Wa-
runkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych – zeszyt 6”. COBRTI INSTAL Warszawa 2003,  
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemy-
słowe". Arkady, Warszawa 1988. 

• Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji centralnego ogrzewania do wprowadzonych 
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku niemożliwości ich 
uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstęp-
stwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytko-
wych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, 
nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Wa-
runkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysło-
we", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

2. MATERIAŁY 
• Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicz-

nych. 

2.1. Przewody 
Przewody c.o. do źródła ciepła w zakresie kotłowni, rury stalowe. 

 

2.2. Elementy grzejne 
 Istniejące bez zmian 

2.3. Armatura  
 Istniejące bez zmian 

 

2.4. Izolacja termiczna 
• Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać zgodnie z PN-B-02421:2000 z otulin termoizolacyjnych z pianki 

polietylenowej. 
• Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. wydaną przez Cen-

tralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej lNSTAL 
• Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszko-

dzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w gra-
nicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 
 

2.5. Źródło ciepła 
        Projektuje się kotłownię zasilaną gazem ziemnym GZ-50 z dwoma  kotłami kondensacyjnymi (Buderus lub równoważ-
ne) z zamkniętą komorą spalania firmy o mocy nominalnej 100kW każdy , pracującym na parametrach wody grzewczej 
80/60oC. 
Kotłownia będzie obsługiwać centralne ogrzewanie, wentylację  i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. 
Odprowadzenie spalin projektuje się za pomocą komina murowanego z wkładem ze stali kwasoodpornej. 
Pracę całej kotłowni nadzoruje regulator Logomatic 4323 lub inny dedykowany do wybranego kotła 
Steruje ona temperaturą wody zasilającej względem zmiennej temperatury zewnętrznej.  
Zegar czasowy umożliwia czasowe obniżanie charakterystyk grzewczych oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej. 
Ciepła woda użytkowa z sieci wodociągowej będzie podgrzewana przez biwalentny podgrzewacz pojemnościowy o pojem-
ności 750l.  
Pompa ładująca wymiennik c.w.u sterowana jest impulsowo z regulatora. 
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Instalacja ciepłej wody użytkowej zostaje wyposażona w cyrkulację c.w z pompą cyrkulacyjną , wykonaną  ze stali nie-
rdzewnej. Kotłownia pracuje z priorytetem ciepłej wody. Temperatura  wody grzewczej na  kotłach  nie może być niższa niż 
+50oC. 
Instalację c.o chroni naczynie wzbiorcze zamknięte firmy Reflex lub równoważny. 
Kotły będą zabezpieczone przed brakiem wody i nadmiernym ciśnieniem w instalacji. 
Stan braku wody w kotłach unieruchomi kotłownię.    
Zawory mieszające obiegi c.o  wraz z siłownikiem będą regulowane z tablicy nakotłowej. 

 

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 l SKŁADOWANIE 

4.1. Rury 
• Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami transportowymi. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeła-
dunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

4.2. Grzejniki 
• nie dotyczy 

4.3. Armatura 
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami trans-
portowymi. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami 
mechanicznymi. Armatura drobna (DN25) powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki.  

4.4. Izolacja termiczna 
• Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami trans-

portowymi, zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 
• Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami transportu w 

sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
• Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i 

suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest 
odporny na promienie ultrafioletowe. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Montaż rurociągów 
• Rurociągi stalowe łączone będą poprzez spawanie zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 

2: „Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania".  
• Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowania), mo-

gące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 
• Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń 

mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych 
lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

• Kolejność wykonywania robót: 

• wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

• wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

• przecinanie rur, 

• założenie tulei ochronnych, 

• ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

• wykonanie połączeń. 
• Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku źródła ciepła. Poziome 

odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie całego 
pionu. 

• W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez 
przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. 

• Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem ter-
moplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei po-
winna być większa o 68 mm od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice od-
dzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 

• Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych 
co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15-20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co naj-
mniej jeden uchwyt. Piony należy łączyć do rurociągów poziomych za pośrednictwem odsadzek o długości ramienia 
co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby możliwa była kompensacja wydłużeń przewodów. 

5.2. Montaż grzejników 
• nie dotyczy 
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5.3. Montaż armatury i osprzętu 
• Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, z zastosowaniem kształtek. 

Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz pasty miniowej. 
• Kolejność wykonywania robót: 

• sprawdzenie działania zaworu, 

• nagwintowanie końcówek, 

• wkręcenie pół-śrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym, 

• skręcenie połączenia. 
• Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu. by wrzeciono było skie-

rowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowe przechodzącej przez oś przewodu. 
• Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzający należy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo do-

stępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. 
• Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpo-

wietrzników automatycznych, 
• Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpo-

wiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór 
techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

5.4. Badania i uruchomienie instalacji 
• Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji ter-

micznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 
• Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej część) kilkakrotnie sku-

tecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy instalację napełnić wodą uzdatnioną o jako-
ści zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody", lub 
z dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL 

• Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. 
• Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności należy przeprowadzić dla każdego zładu 

oddzielnie. 
• Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej powyżej 0°C. 
• Każdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu próbnym 13 barów. Ciśnienie robocze 

w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczać 10 barów. Próbę szczelności w instalacji central-
nego ogrzewania należy przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzew-
czych – zeszyt 6", tzn. ciśnienie robocze powiększone o 2 bary. lecz nie mniejsze niż 4 bary. Ciśnienie podczas 
próby szczelności należy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do przekroczenia jego maksymalnej wartości 12 
barów. 

• Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 
bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie instalacji. 

• Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie stwierdzono przecieków ani ro-
szenia. 

• Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 
• Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy najwyższych - w miarę 

możliwości - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. 
• Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą instalacji. 

5.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
• Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności i wy-

konaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu pra-
widłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 

• Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. W 
przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie po-
winny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 

• Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi. 
• Grubość wykonanie izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej w dokumentacji technicznej więcej niż o -5 

do +10 mm. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
• Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być przeprowadzona w 

czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". 

• 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 wy-
maganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 

7. ODBIÓR ROBÓT 
• Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, należy dokonać zgodnie z WTWiO In-

stalacji grzewczych COBRTI INSTAL Zeszyt 6, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe" oraz normą PN-64/B-10400. 

• Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 

• przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 

• ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 

• bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w przypadku minimal-
nych spadków odcinków poziomych. 
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• Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i 

elementów do prawidłowego montażu. 
• Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru technicz-

nego instalacji centralnego ogrzewania. 
• Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania robót, 

• Dziennik budowy, 

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców materia-
łów), 

• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

• protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 
• Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

• zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczącymi 
zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 

• aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 

• protokoły badań szczelności instalacji. 
 

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

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

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157,   Nr  120/00   
poz. 1268,   Nr 5/01   poz. 42,   Nr 100/01   poz.1085, Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz.  1229, Nr 129/01 poz. 
1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718) 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270) 

[3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków tech-
nicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836) 

[4] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71) 

[5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728) 

[6] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu 
wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwa-
rzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673) 

[7] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, 
a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie 
lub ratowaniu życia, zdrowia lub  środowiska,  podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i 
oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgod-
ności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53) 

[8] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentów dopuszcza-
jących do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i śro-
dowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uzna-
wania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów 
(Dz.U. Nr 5/00 poz. 58) 

[9] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie  wyma-
gań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714)  
[10] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r. w sprawie kosztoryso-

wych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb 
sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195) 

[11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu bu-
dowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133) 

[12] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych. Seria wydawnicza: Wymagania techniczne 
COBRTI INSTAL. Zeszyt 7. Warszawa, lipiec 2003 r. 

• PN-EN 1333:1998 Elementy rurociągów. Definicja i dobór PN 

• PN-EN 10242:1999+A1:2002 Gwintowane łączniki rurowe z żeliwa ciągliwego 

• 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-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przegotowanie końców rur i kształtek do spawania  
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• PN-ISO 7005-1: 2002 Kołnierze metalowe. Kołnierze stalowe 
• PN-90/B-01421 Ciepłownictwo. Terminologia 
• PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia 

• PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z na-

czyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania 

• PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego 

przyłączanych do sieci cieplnych. Wymagania 

• PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania 

• PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i 

badania przy odbiorze 

• PN-B-02423:1999+Ap 1:2000 Ciepłownictwo. Węzły ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze 

• PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody 

• PN-90/E-05030/00 Ochrona przed korozją. Elektrochemiczna ochrona katodowa. Wymagania i badania 

• PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury 

• PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane 

• PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 

• PN-85/H-74242 Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali odpornej na korozję i żaroodpornej 

• PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 

• PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wy-

tyczne 

• PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Wzorce Jakości przygotowania powierzchni stali do malowania 

• PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania 

• PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne 

• PN-92/M-34031 Rurociągi pary i wody gorącej. Ogólne wymagania i badania 

• PN-88/M-42303 Armatura manometrycznych urządzeń pomiarowych. Kurki 

• PN-88/M-42304 Ciśnieniomierze wskaźnikowe zwykłe z elementami sprężystymi 

• PN-85/M-53820 Termometry przemysłowe. Wymagania i badania 

• PN-M-69012:1997 Spawane połączenia króćców i odgałęzień. Kształty złączy spawanych 

• PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskowęglowych i niskostopowych. Rowki do spawania 

• PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych 

• PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 

• PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia 

• PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwości na podstawie oględzin 
zewnętrznych 

• PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 

• 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 

• BN-66/2215-01 Oprawy termometrów przemysłowych szklanych prostych i kątowych 90° 
• PN- 64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania tech-

niczne przy odbiorze". 
• PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamknię-

tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania". 
• PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. 

Wymagania". 
• PN- 91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania". 
• PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania". 
• PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania". 
• PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania". 
• PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne". 
• PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)". 
• PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i 

badania odbiorcze". 
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1. Wstęp ST-01.06 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45333000-0 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 
zakresie przebudowy wewnętrznej instalacji gazu  w ist. budynku. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realiza-
cji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie we-
wnętrznej instalacji gazu. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

• demontaż części instalacji, 

• wykonanie otworów w ścianach dla przeprowadzenia instalacji, 

• montaż rurociągów i armatury, zabezpieczanie antykorozyjne,  

• badanie instalacji 
 

1.4. Ogólne wymagania 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakości wykonania robót, ich zgodność z dokumentacja 
projektowa, SST , poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 
ustawy Prawo Budowlane. 
Wykonanie instalacji gazu winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe 
doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantujące właściwe jakości wykonania 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winni dokładnie zaznajomić sie z 
całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji, 
należy wyjaśnić z autorami opracowania przed przystąpieniem do robót. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów, przez inne materiały lub 
elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych oraz zmniejszenia trwałosci 
eksploatacyjnej. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej musza być zaakceptowane 
przez projektanta dokumentacji i Inspektora Nadzoru . 
Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz obowiązującymi 
normami i instrukcjami producentów. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Wymagania dla materiałów 

Do wykonania wewnętrznej instalacji gazu mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji musza posiadać 
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być 
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
 

2.2. Rury i kształtki 
Instalacja prowadzona w budynku: 
Instalacje gazu należy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-H-74219. Materiały dostarczone na budowę 
powinny być nieuszkodzone, czyste od zewnątrz i wewnątrz. 

Instalacja prowadzona w ziemi: 

Instalację gazu zewnętrzną  ułożoną w ziemi zaprojektowano z rur polietylenowej PEHD Ø63  SDR11. Min 1,5m przed 

skrzynką na elewacji budynku należy wykonać  przejście na przewód stalowy za pomocą kształtki nierozłącznej PE-stal. 

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 te przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

 

4. TRANSPORT l SKŁADOWANIE 

4.1. Rury i kształtki 

Muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej wielkości. Podczas transportu, 
przeładunku i magazynowania należy unikać ich zanieczyszczenia i należy zabezpieczyć je przed 
wpływem warunków atmosferycznych. 
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4.2. Urządzenia 

Transport powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych 
opakowaniach producenta. Urządzenia należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach 
zamkniętych w pojemnikach. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Montaż rur, kształtek i urządzeń 

Przed ich zamontowaniem należy sprawdzić czy nie są uszkodzone oraz czy nie ma w nich 
zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Uszkodzonych nie wolno używać. 
Kolejność wykonywania robót: 
- wyznaczenie i wykonanie przebić przez ściany, 
- montaż elementów przejściowych, 
- uszczelnienie przejąc przez ściany, 
- wytyczenie miejsca ułożenia rur, 
- wykonanie połączeń. 

 
Przewody wewnątrz budynku prowadzić pod stropem pomieszczeń, w odległości 2-3 cm od tynków. Mocowanie do ścian 
uchwytami w całości metalowymi w odstępach maksymalnie co 2,5m.  
Urządzenia montować zgodnie z DTR 

 

5.2. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego 

Po pomyślnym zakończeniu próby szczelności rurociągi zabezpieczyć przed korozją przez: 

- wykonanie pokrycia antykorozyjnego przez pomalowanie 2 krotonie farbą ftalową do gruntowania,  

- pomalowanie dwukrotnie nawierzchniową emalia ftalową ogólnego stosowania w kolorze żółtym, drugie malowanie po 
24 godzinach. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Instalacje gazową należy sprawdzić na szczelność za pomocą sprężonego powietrza lub innego gazu obojętnego pod 
ciśnieniem 50 kPa utrzymywanym przez okras 30 minut. Do prób stosować manometr klasy 0,6 o odpowiednim zakre-
sie pomiarowym. Instalację uznaje sie za szczelną i nadającą do uruchomienia, jeżeli podczas próby nie zostanie 
stwierdzony spadek ciśnienia. W przypadku negatywnego wyniku trzech kolejnych prób, należy instalację zdemontować 
i wykonać ponownie. Z każdej próby szczelności należy sporządzić protokół. 

 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Po zakończeniu prób należy dokonać komisyjnego odbioru końcowego. W skład komisji wchodzi kierownik robót  mon-
tażowych (przedstawiciel wykonawcy) oraz przedstawiciele inwestora i użytkownika. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

- zgodność wykonania z projektem technicznym oraz ewentualnym zapisem w dzienniku budowy dotyczącymi zmian i 
odstępstw od dokumentacji technicznej, 

- sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, 

- uruchomić instalacje, sprawdzić działanie. 

 

Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty: 

- dokumentacje techniczną podwykonawczą z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy,  

- dziennik budowy, 

- potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym i odpowiednimi przepisami, 

- protokoły wykonania prób szczelności instalacji, 

- protokół kontroli przewodów spalinowych, 

- protokół kominiarski określający prawidłowość funkcjonowania kanałów spalinowych i wentylacyjnych, 

- dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie materiały, z których wykonano instalację,  

- instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów. 

 

8. OBMIAR ROBÓT 

• Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne". 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

• Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne". 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania 
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PN-86/M-75198 Osprzęt przewodów gazowych niskiego ciśnienia. Wymagania i badania 
PN-86/M-75199 Osprzęt przewodów gazowych niskiego ciśnienia. Kurki stożkowe z przyłączami  
  kielichowymi gwintowanymi 
BN-82/8976-50 Przejścia gazociągów przegrody budowlane. Ogólne wymagania i badania. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wy-
konywania robót budowlanych (DZ. U. Nr47, poz.401). 
- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r, (DZ.U. Nr92, poz.881). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpo-
wiadać budynki i ich usytuowanie (DzU. Nr 75, poz. 690, Nr 33/3 poz. 270) z późniejszymi zmianami  

 

 

 

 

 

 

 


