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Uwaga!
Specyfikacja sporządzana wg zaleceń § 13 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2.09.2004 r.
Obejmuje wspólne wymagania dotyczące wszystkich robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia.
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
„PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z BUDYNKIEM
EDUKACYJNO-PROMOCYJNYM Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: ELEKTR.WOD.KAN., C.O. i WENT. ORAZ INSTALACJAMI ZEWNETRZNYMI: ELEKTR., WOD.-KAN." W
BYSŁAWIU (dz.geod. 412/3, 614/4, 525/4).”
1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wspólne wymagania ogólne dotyczące
wykonania i odbioru wszystkich robót, objętych przedmiotem zamówienia.
1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robót objętych zamówieniem określonym w pkt. 1.4.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.4. Zakres robót objętych ST
a) przedmiot i zakres robót budowlanych dla zadania pn.: „ROZBUDOWA,„PUNKT
SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z BUDYNKIEM
EDUKACYJNO-PROMOCYJNYM
Z
INSTALACJAMI
WEWNĘTRZNYMI:
ELEKTR.WOD.- KAN., C.O. i WENT. ORAZ INSTALACJAMI ZEWNETRZNYMI:
ELEKTR., WOD.-KAN." W BYSŁAWIU (dz.geod. 412/3, 614/4, 525/4).” .” :
przyłącze wodociągowe
przyłącze kanalizacyjne
instalacja wodociągowa
instalacja kanalizacyjna
instalacja c.o.
instalacja wentylacyjna
b) nazwy i kody robót objętych zamówieniem:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót i informacje o terenie budowy:
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy, przekaże Wykonawcy
protokólarnie teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów,
przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca wraz z Zamawiającym winien przeprowadzić
jego wizję, a także przylegających do niego obiektów lub ich części, dróg, chodników itp., na
które realizacja robót może w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i
inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać i sfotografować. Opis taki wraz z
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dokumentacją fotograficzną winien stanowić załącznik do protokołu przekazania terenu budowy.
Wszelkie uszkodzenia lub wady niezanotowane, ale zauważone podczas lub po wykonaniu robót
będą naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym należy przywrócić stan sprzed uszkodzenia lub
lepszy.
Na Wykonawcy spoczywa też odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu aż
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, oraz
zatrudni dozorców i podejmie wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody
społeczności i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w cenę umowną.
1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie:
• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
• podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy,
• unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni:
• ulokowanie i zabezpieczenie baz sprzętu i składowisk materiałów w sposób uniemożliwiający
przedostanie się szkodliwych związków do środowiska gruntowo-wodnego;
• odprowadzanie ścieków socjalno-bytowych z obiektów zaplecza budowy i baz technicznych do
systemu kanalizacji lub do szczelnych kontenerów i wywożenie ich do najbliższej
oczyszczalni;
• oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni, a po
zakończeniu prac przywrócenie do poprzedniego stanu.
1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
1.5.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takich jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
inspektora nadzoru inwestorskiego i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
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Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.5.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy, w tym zapisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.
U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel bez technicznej
konieczności nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia wymaga
zastosowania odpowiednich zabezpieczeń stanowiska roboczego i pracowników.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
W terminie wynikającym z warunków kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informację dotyczącą Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
(„BIOZ”) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1126).
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.7. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.8. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za
własność Skarbu Państwa. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/ Kierownika
projektu/ Inspektora nadzoru inwestorskiego i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w
wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektor
nadzoru inwestorskiego po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu
wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową.
1.5.9. Niewypały, niewybuchy
W razie natrafienia w czasie prowadzenia robót na pozostałości po działaniach wojennych tj.
miny, niewybuchy, pociski i inne tego typu materiały Wykonawca niezwłocznie przerwie roboty,
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i będzie postępował zgodnie z jego
instrukcjami/poleceniami.
Koszty
zabezpieczenia
terenu
oraz
akcji
usunięcia
niewypałów/niewybuchów poniesie Zamawiający.
1.5.10. Nadzór środowiskowy
Na kontrakcie prowadzony będzie Nadzór środowiskowy z ramienia Zamawiającego. Wykonawca
zobowiązany jest do respektowania wszelkich ustaleń i wymagań prowadzonych przez Nadzór.
1.5.11. Zaplecze Zamawiającego
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu, pomieszczenia biurowe, sprzęt,
transport oraz inne urządzenia towarzyszące.
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub
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metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i
przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również
stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż
powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone
inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.
1.6. Dokumentacja projektowa
1.6.1. Zakres dokumentacji projektowej
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty,
zgodnie z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na
dokumentację projektową:
• dostarczoną przez Zamawiającego;
Podać szczegółowy wykaz dokumentacji, którą dostarcza Zamawiający:
– projekt zagospodarowania terenu
– projekty budowlane np. kubaturowe, drogowe, mostowe itp.
• sporządzoną przez Wykonawcę w ramach ceny kontraktowej.
Podać szczegółowy wykaz dokumentacji, którą opracował Wykonawca we własnym zakresie i
uzgodnił z Inspektorem nadzory oraz innymi odpowiednimi instytucjami np:
– powykonawczą dokumentację odtworzeniową (operat kolaudacyjny),
– projekty technologiczne i organizacji robót,
– projekty organizacji ruchu na czas budowy,
– recepty laboratoryjne itp.
1.6.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej
dokumentacji. Wymagania Inspektora nadzoru inwestorskiego wykraczające poza zakres
przedmiotu umowy wymagają akceptacji Zamawiającego w ciągu 7 dni.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokona
odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją
projektową i SST.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe,
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału
tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie są zgodne z dokumentacją
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały
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zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.
1.7. Określenia podstawowe (definicje pojęć)
1.7.1. Określenia podstawowe dotyczące wykonywania wszystkich rodzajów robót
1. Obiekt budowlany – budynek, budowla bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami
zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z
użyciem wyrobów budowlanych
2. Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
3. Budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury,
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i
innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową;
4. Obiekt liniowy – obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w
szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg,
rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i umieszczona
bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy
czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani
urządzenia budowlanego;
5. Obiekty małej architektury – niewielkie obiekty, a w szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki,
drabinki, śmietniki.
6. Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania
w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak strzelnice,
kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki
pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe;
7. Urządzenia budowlane – urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i
urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki;
8. Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego;
9. Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub
rozbiórce obiektu budowlanego;
10.
Przebudowa – wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana
parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem
charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość długość,
szerokość bądź liczba kondygnacji, w przypadku dróg dopuszczalne zmiany
charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego;
11.
Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy
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czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym;
12.
Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych;
13.
Utrzymanie – kombinacja wszystkich działań technicznych i związanych z nimi działań
administracyjnych podejmowanych w okresie użytkowania elementu w celu utrzymania go w
stanie, w którym może on spełniać funkcje od niego żądane;
14.
Konserwacja – utrzymanie mające na celu zachowanie właściwego wyglądu budynku lub
innej konstrukcji, szczególnie o charakterze zabytkowym, a także ochrona ekosystemu w
przyrodzie;
15.
Ochrona zabytków – zabezpieczenie starych lub zabytkowych budynków oraz innej
konstrukcji przed zburzeniem lub popadnięciem w ruinę;
16.
Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień
scalenia robót;
17.
Roboty tymczasowe – roboty projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania
robót podstawowych, ale nie przekazywane zamawiającemu i usuwane po wykonaniu robót
podstawowych, z wyłączeniem przypadków, gdy istnieją uzasadnione podstawy do ich
odrębnego rozliczania
18.
Prace towarzyszące – prace niezbędne do wykonania robót podstawowych niezaliczane do
robót tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza;
19.
Tyczenie – ustalenie znaków i linii referencyjnych w celu określenia położenia i poziomu
elementów dla wykonania robót budowlanych;
20.
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy;
21.
Teren zamknięty – teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego;
22.
Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu;
23.
Część obiektu lub etap wykonania – część obiektu budowlanego zdolna do spełniania
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.
24.
Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do
usunięcia po ich zakończeniu.
25.
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z
prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót
budowlanych.
26.
Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu
budowlanego.
27.
Zgłoszenie budowy – zgłoszenie o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19 i 19a
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane; to jest przekazany właściwemu organowi,
komplet dokumentów dotyczących budowy lub robót dla których z ustawy Prawo Budowlane
wynika taki obowiązek, na minimum 30 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia, do
którego organ ten nie wniósł sprzeciwu.
28.
Właściwy organ – organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru
budowlanego, stosownie do ich właściwości określonej w rozdziale 8 „Prawa budowlanego”.
29.
Organ samorządu zawodowego – organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
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samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz.
1946 oraz z 2016 r. poz. 65);
30.
Opłata – kwota należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.
31.
Kierownik budowy – osoba posiadająca kompetencje wynikające z ustawy Prawo
Budowlane, wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu oraz odpowiedzialna za
prowadzenie budowy (robót) zgodnie z dokumentacją projektową i odpowiednimi przepisami;
32.
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 wykonanych robot, bierze udział w sprawdzeniach i odbiorach robót
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak
również przy odbiorze gotowego obiektu;
33.
Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego – wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez inspektora nadzoru inwestorskiego w formie zapisu w dzienniku budowy
lub innej pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z
prowadzeniem budowy;
34.
Projektant – osoba prawna lub fizyczna, wskazana przez jednostkę będącą autorem
dokumentacji projektowej do pełnienia nadzoru autorskiego, albo osoba fizyczna wskazana z
imienia i nazwiska jako projektant w projekcie budowlanym lub wykonawczym;
35.
Zarządzający realizacją umowy – osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego,
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie
określonym w udzielonym pełnomocnictwie;
36.
Zamawiający – osoba lub organizacja odpowiedzialna za zainicjowanie i finansowanie
przedsięwzięcia oraz przyjęcie karty przedsięwzięcia;
37.
Producent – osoba lub organizacja wytwarzająca poza terenem budowy materiały, wyroby,
elementy oraz inne przedmioty;
38.
Dostawca – osoba lub organizacja dostarczająca materiały lub wyroby, ale która nie jest
producentem lub wytwórcą;
39.
Konsultant – osoba lub organizacja udzielająca określonych porad lub usług związanych z
pewnymi aspektami przedsięwzięcia;
40.
Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę
potrzeby, rysunki
i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książka obmiarów, a w przypadku
realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu;
41.
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
(zgodnie z ust. z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – Dz. U. z 1994 Nr 89, poz. 414 z
późniejszymi zmianami);
42.
Dokumentacja projektowa – zestaw opracowań służący do opisu przedmiotu zamówienia
na wykonanie robót budowlanych.
a) Dla robót, w przypadku których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, składa się
w szczególności:
1) projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych;
2) projektów wykonawczych w zakresie, o którym mowa w § 5 Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
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dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;
3) przedmiaru robót w zakresie, o którym mowa w § 6 Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;
4) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej
opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
b) Dla robót, w przypadku których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę składa,
się w szczególności:
1) planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie
rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej
lokalizacji ich wykonywania;
2) przedmiaru robót, w zakresie o którym mowa w § 6 Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;
3) projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami.
43.
Projekt budowlany – projekt opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r. Nr 0, poz. 462 z
późniejszymi zmianami), dla przedmiotu zamówienia, dla którego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowę;
44.
Projekt wykonawczy – projekt w zakresie wynikającym z Rozporządzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r. Nr 0, poz. 462 z
późniejszymi zmianami);
45.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – opracowania zawierające w
szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania
robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych
oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót;
46.
Przedmiar robót – zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w
kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości
jednostek przedmiarowych robót podstawowych;
47.
Książka obmiarów – rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez
Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie
dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów wymagają potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru;
48.
Dziennik budowy a także dziennik rozbiórki lub montażu – dziennik wydany przez
właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument
przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót i mających znaczenie przy ocenie
technicznej prawidłowości ich wykonania (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia z
późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, Dz. U. z 2004 Nr 198, poz. 2042));
49.
Laboratorium – laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, konieczne do przeprowadzania
niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych
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oraz rodzajów prowadzonych robót;
50.
Próbka – jedna lub więcej sztuk reprezentatywnych dla danej populacji lub fragment
materiału, pobrane losowo z partii tej populacji lub materiału przedstawionego do oceny;
51.
Próbka laboratoryjna – próbka przeznaczona do oceny laboratoryjnej;
52.
Partia – ilość materiału lub jednostek wytworzonych lub wyprodukowanych w ten sam
sposób, w tym samym czasie i w tych samych warunkach, która może być traktowana jako
jednorodna lub identyczna;
53.
Seria – określona liczba jednostek wyrobu;
54.
Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i
wyroby budowlane niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego;
55.
Wyrób budowlany – każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w
celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego właściwości
wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do podstawowych
wymagań dotyczących obiektów budowlanych o których mowa w art. 5 „Prawa budowlanego”;
56.
Zestaw – wyrób budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta jako zestaw
co najmniej dwóch odrębnych składników, które muszą zostać połączone, aby mogły zostać
włączone w obiektach budowlanych;
57.
Cykl życia – kolejne powiązane ze sobą etapy cyklu życia wyrobu budowlanego, od
nabycia surowca lub jego pozyskania z zasobów naturalnych do ostatecznego usunięcia
wyrobu;
58.
Właściwości użytkowe – zdolność wyrobu do spełnienia żądanych funkcji w zamierzonych
warunkach użytkowania lub zachowania w trakcie użytkowania;
59.
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna przydatności wyrobu budowlanego do
zamierzonego stosowania, uzależniona od spełnienia wymogów podstawowych przez obiekty
budowlane, w których wyrób budowlany jest stosowany. – dotyczy dokumentów wystawionych
przed 31.12.2016 r. do końca okresu ich ważności;
60.
Zharmonizowane specyfikacje techniczne – normy zharmonizowane i europejskie
dokumenty oceny;
61.
Norma zharmonizowana – norma przyjęta przez jeden z europejskich organów
normalizacyjnych wymienionych w załączniku I do dyrektywy 98/34/WE, na podstawie
wniosku wydanego przez Komisję, zgodnie z art. 6 tej dyrektywy;
62.
Europejski dokument oceny – dokument przyjęty przez organizację JOT do celów
wydawania europejskich ocen technicznych;
63.
Europejska ocena techniczna – udokumentowana ocena właściwości użytkowych wyrobu
budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z odnośnym
europejskim dokumentem oceny;
64.
Krajowa ocena techniczna – udokumentowana, pozytywna ocena właściwości użytkowych
tych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie z zamierzonym
zastosowaniem mają wpływ na spełnienie podstawowych wymagań, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z
późn. zm.), przez obiekty budowlane, w których wyrób będzie zastosowany;
65.
Zakładowa kontrola produkcji – udokumentowana stała i wewnętrzna kontrola produkcji w
zakładzie produkcyjnym zgodnie ze stosownymi zharmonizowanymi specyfikacjami
technicznymi;
66.
Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych (wydanych
przed 31.12.2016 r. – a po tym terminie w krajowych ocenach technicznych) i szczegółowych
specyfikacjach technicznych;
67.
Instrukcja technicznej obsługi (eksploatacji) – instrukcja opracowana przez projektanta lub
dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność
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czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i
bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;
68.
Istotne wymagania – wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych
aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane;
69.
Odpowiednia zgodność – zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a
jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych;
70.
Normy europejskie – normy przyjęte przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN)
oraz Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) lub Europejski Instytut
Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji;
71.
Wspólny Słownik Zamówień – wspólny dla wszystkich krajów Unii Europejskiej zespół
kodów z systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, (ang. Common
Procurement Vocabulary – skrót CPV) stworzony na potrzeby zamówień publicznych, który
obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a wprowadzony zastał rozporządzeniem
(WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika
Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV
Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada zmieniającym;
72.
Grupy, klasy, kategorie robót – grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. WE
L 340 z 16.12.2002, z późn. zm.), zwanym dalej „Wspólnym Słownikiem Zamówień”.
1.7.2. Terminy stosowane w umowach
1. Harmonogram wykonania robót – dokument określający całkowity czas wykonania robót wraz
z terminami rozpoczęcia i zakończenia robót każdego z wykonawców i terminami realizacji
poszczególnych rodzajów lub etapów robót;
2. Wada – niezgodność wykonania przedmiotu umowy z wymaganiami ustalonymi w tej umowie;
3. Arbitraż – sposób rozstrzygania sporów poza sądem przez jedną lub kilka osób, wybranych
zwykle przez strony;
4. Roszczenie – żądanie przez wykonawcę dodatkowej zapłaty, do której jego zdaniem jest,
zgodnie z umową, upoważniony lub żądanie zapłaty za szkodę wynikającą z niedotrzymania
warunków umowy;
5. Siła wyższa – zdarzenie, którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec i będące poza
wpływem stron umowy, które uniemożliwia wykonawcy wypełnienie swoich zobowiązań w
całości lub w części;
6. Potrącenia – sankcje za niezgodne z umową wykonanie robót, przez zmniejszenie kwoty
umownej. Sankcje będą zastosowane, gdy zamawiający zaakceptuje je zamiast wykonania
poprawek robót wykonanych niezgodnie z umową;
7. Zaliczka – kwota pieniędzy wypłacona wykonawcy przez zamawiającego po podpisaniu
umowy, ale przed rozpoczęciem robót, dostaw lub świadczeniem usług;
8. Faktura końcowa – dokument akceptowany przez strony umowy, ustalający ostateczne koszty
wykonania robót lub usług i ostateczną kwotę wynagrodzenia;
9. Protokół odbioru końcowego – dokument stanowiący podstawę ostatecznego rozliczenia
wykonanych robót lub usług;
10.
Wynagrodzenie końcowe – ostateczna kwota w fakturze końcowej;
11.
Protokół odbioru częściowego – dokument, który stanowi podstawę płatności za wykonane
roboty, usługi lub dostawy materiałów na określony dzień;
12.
Wynagrodzenie częściowe – wynagrodzenie, które wynika z faktury częściowej;
13.
Faktura częściowa – rozliczenie przejściowe między stronami umowy odnośnie do kwoty
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wynagrodzenia za całość robót lub usług wykonanych na określony dzień;
14.
Kosztorys – dokument określający całkowite wynagrodzenie wykonawcy w ofercie,
ustalone na podstawie przedmiaru robót z podaniem cen szczegółowych odniesionych do
poszczególnych pozycji przedmiaru;
15.
Cena jednostkowa – cena ustalona na jednostkę rzeczową wykonania robót budowlanych,
dostaw lub usług; suma kosztów bezpośredniej robocizny, materiałów i pracy sprzętu oraz
kosztów pośrednich i zysku, wyliczona na jednostkę przedmiarową robót podstawowych;
16.
Obmiar robót – szczegółowy opis robót wykonywanych lub już zakończonych z podaniem
ich ilości;
17.
Rozliczenie końcowe – dokument finansowy sporządzany po wykonaniu robót przez
przedstawiciela zamawiającego, stwierdzający różnicę między kwotą faktury końcowej a sumą
wynikającą ze wszystkich dotychczasowych płatności;
18.
Wykonanie obiektu budowlanego – stan gotowości do użytkowania obiektu budowlanego,
mimo że część robót nieistotnych może pozostawać jeszcze do wykonania;
19.
Protokół odbioru obiektu – dokument potwierdzający wykonanie obiektu budowlanego;
20.
Odbiór końcowy – proces przekazywania zamawiającemu zakończonego obiektu
budowlanego z zastrzeżeniem lub bez;
21.
Rękojmia – zobowiązanie, z którego wynika, ze przez określony czas po odbiorze robót i
usług wykonawca będzie naprawiał wszelkie wady i usterki wskazane przez zamawiającego lub
jego przedstawiciela;
22.
Protokół usunięcia wad – dokument wydany po zakończeniu okresu rękojmi,
potwierdzający usunięcie stwierdzonych wad;
23.
Okres rękojmi – okres od zakończenia robót, podczas którego wykonawca jest
zobowiązany do usunięcia wad i usterek w materiałach i wykonanych robotach, wskazanych
przez zamawiającego lub jego przedstawicieli;
24.
Warunki techniczne użytkowania – dokument, który określa warunki użytkowania obiektu,
przeprowadzania okresowych przeglądów i zalecenia dotyczące konserwacji obiektu;
25.
Instrukcja użytkowania – dokument, który zawiera zalecenia w zakresie użytkowania
instalacji lub urządzeń.
1.7.3. Wybrane określenia podstawowe dotyczące budownictwa ogólnego
1. Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
2. Budynek mieszkalny – budynek mieszkalny wielorodzinny lub budynek mieszkalny
jednorodzinny;
3. Budynek zamieszkania zbiorowego – budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w
szczególności hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko
młodzieżowe, schronisko, internat, dom studencki, budynek koszarowy, budynek
zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu śledczego, zakładu poprawczego,
schroniska dla nieletnich, a także budynek do stałego pobytu ludzi, w szczególności dom
dziecka, dom rencistów i dom zakonny;
4. Budynek użyteczności publicznej – budynek przeznaczony na potrzeby administracji
publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa
wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej,
handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki,
sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub
wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji;
za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny;
5. Budynek mieszkalny jednorodzinny – budynek wolno stojący albo budynek o zabudowie
bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,
stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej
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niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o
powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku;
6. Mieszkanie – zespół pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych, mający odrębne wejście,
wydzielony stałymi przegrodami budowlanymi, umożliwiający stały pobyt ludzi i prowadzenie
samodzielnego gospodarstwa domowego;
7. Pomieszczenie mieszkalne – pokoje w mieszkaniu, a także sypialnie i pomieszczenia do
dziennego pobytu ludzi w budynku zamieszkania zbiorowego;
8. Pomieszczenie pomocnicze – pomieszczenie znajdujące się w obrębie mieszkania lub lokalu
użytkowego służące do celów komunikacji wewnętrznej, higieniczno-sanitarnych,
przygotowywania posiłków, z wyjątkiem kuchni zakładów żywienia zbiorowego, a także do
przechowywania ubrań, przedmiotów oraz żywności;
9. Pomieszczenie techniczne – pomieszczenie przeznaczone dla urządzeń służących do
funkcjonowania i obsługi technicznej budynku;
10.
Pomieszczenie gospodarcze – pomieszczenie znajdujące się poza mieszkaniem lub
lokalem użytkowym, służące do przechowywania przedmiotów lub produktów żywnościowych
użytkowników budynku, materiałów lub sprzętu związanego z obsługą budynku, a także opału
lub odpadów stałych;
11.
Lokal użytkowy – jedno pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, wydzielone stałymi
przegrodami budowlanymi, niebędące mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym albo
pomieszczeniem gospodarczym;
12.
Część budynku – zespół pomieszczeń w budynku o jednakowym przeznaczeniu,
przewidzianych do odrębnego użytkowania, w szczególności lokal mieszkalny lub lokal
użytkowy w budynku;
13.
Kondygnacja – przestrzeń pomiędzy dwoma kolejnymi stropami lub pomiędzy stropem a
dachem;
14.
Pierwsza kondygnacja nadziemna (parter) – kondygnacja, na której znajduje się główne
wejście do budynku, usytuowana w poziomie terenu;
15.
Kondygnacja podziemna – użytkowa część budynku, usytuowana częściowo lub
całkowicie poniżej poziomu terenu;
16.
Piwnica – kondygnacja podziemna wykorzystywana do magazynowania towarów,
instalowania węzła cieplnego oraz wykorzystywana do celów innych niż mieszkalne;
17.
Antresola – górna część kondygnacji lub pomieszczenia znajdująca się nad
przedzielającym je stropem pośrednim o powierzchni mniejszej od powierzchni tej kondygnacji
lub pomieszczenia, niezamknięta przegrodami budowlanymi od strony wnętrza, z którego jest
wydzielona;
18.
Powierzchnia zabudowy budynku – powierzchnia terenu zajęta przez budynek w stanie
wykończonym. Jest ona wyznaczana przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na
powierzchnię terenu. Do powierzchni zabudowy nie wlicza się: powierzchni obiektów
budowlanych ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu; powierzchni
elementów drugorzędnych, np. schodów, zewnętrznych, ramp zewnętrznych, daszków, markiz,
występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego; powierzchni zajmowanej przez wydzielone
obiekty pomocnicze (np. szklarnie, altany, szopy);
19.
Powierzchnia całkowita budynku – suma powierzchni całkowitych wszystkich
kondygnacji budynku. Jako kondygnacje mogą być traktowane kondygnacje znajdujące się
całkowicie lub częściowo poniżej poziomu terenu, kondygnacje powyżej poziomu terenu,
poddasza, tarasy, tarasy na dachach, kondygnacje techniczne i kondygnacje magazynowe.
Powierzchnia całkowita każdej kondygnacji mierzona jest na poziomie posadzki po obrysie
zewnętrznym budynku z uwzględnieniem tynków, okładzin i balustrad;
20.
Kubatura brutto budynku – suma kubatury brutto wszystkich kondygnacji, stanowiąca
iloczyn powierzchni całkowitej, mierzonej po zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych i
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wysokości kondygnacji brutto, mierzonej między podłogą na stropie lub warstwą
wyrównawczą na gruncie a górną powierzchnią podłogi bądź warstwy osłaniającej izolację
cieplną stropu nad najwyższą kondygnacją, przy czym do kubatury brutto budynku;
a) wlicza się kubaturę przejść, prześwitów i przejazdów bramowych, poddaszy nieużytkowych
oraz takich zewnętrznych, przekrytych części budynku, jak: loggie, podcienia, ganki,
krużganki, werandy, a także kubaturę balkonów i tarasów, mierzoną do wysokości
balustrady,
b) nie wlicza się ław i stóp fundamentowych, kanałów i studzienek instalacyjnych, studzienek
przy oknach piwnicznych, zewnętrznych schodów, ramp i pochylni, gzymsów, daszków i
osłon oraz kominów i attyk ponad płaszczyzną dachu;
21.
Charakterystyka energetyczna – zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku lub
części budynku, określających całkowite zapotrzebowanie na energię niezbędną do ich
użytkowania zgodnie z przeznaczeniem;
22.
Wymiar w świetle – wymiar pomiędzy wykończonymi powierzchniami elementów
budynku, a w odniesieniu do okien i drzwi wymiary w świetle ich ościeżnic;
23.
Ściana szczelinowa – ściana wykonana z betonu (lub żelbetu) w wykopie
wąskoprzestrzennym, czasowo wypełnionym zawiesiną z bentonitu;
24.
Ściana oporowa – ściana, która zapewnia boczne podparcie gruntu lub która stawia opór
parciu innego materiału.
1.7.4. Wybrane określenia podstawowe dotyczące budownictwa drogowego
1. Budowla drogowa – obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość
techniczno-użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł);
2. Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu;
3. Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usunięcia po jego zakończeniu;
4. Pas drogowy – wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również
obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i
środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze;
5. Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
6. Korpus drogowy – nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami
rowów;
7. Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego;
8. Korona drogi – jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielącymi jezdnie;
9. Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów;
10.
Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych;
11.
Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu;
12.
Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia;
13.
Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów,
umieszczenia urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni;
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14.
Koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji
nawierzchni;
15.
Podłoże nawierzchni – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do
głębokości przemarzania;
16.
Podłoże ulepszone nawierzchni – górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod
nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego
wykonania nawierzchni;
17.
Warstwa odsączająca – warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do
nawierzchni;
18.
Warstwa odcinająca – warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej;
19.
Warstwa mrozoochronna – warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami działania mrozu;
20.
Podbudowa pomocnicza – dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek
podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą;
21.
Warstwa wyrównawcza – warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub
profilu istniejącej nawierzchni;
22.
Podbudowa – dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na
podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej;
23.
Podbudowa zasadnicza – górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji
nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw;
24.
Warstwa wiążąca – warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową,
zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę;
25.
Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu
ruchu i czynników atmosferycznych.
1.7.5. Wybrane określenia podstawowe dotyczące budownictwa mostowego
1. Obiekt mostowy – most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust;
2. Most – obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i
ruchu pieszego;
3. Wiadukt – obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego;
4. Kładka – obiekt mostowy przeznaczony do ruchu pieszego;
5. Estakada – obiekt mostowy złożony z wielu przęseł;
6. Tunel – obiekt zagłębiony poniżej terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.
7. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) – część obiektu oparta na
podporach mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów lub pieszych;
8. Przyczółek – skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, słupów
lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór;
9. Długość mostu – odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu, a w przypadku
mostów łukowych z nadsypką – odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni
drogowej;
10.
Rozpiętość teoretyczna – odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła
mostowego;
11.
Szerokość całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) – odległość między zewnętrznymi
krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje
całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego;
12.
Szerokość użytkowa obiektu – szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
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poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy
mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu
pieszego;
13.
Powierzchnia mostu / wiaduktu – iloczyn długości przez szerokość całkowitą obiektu;
14.
Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych
przez korpus drogowy;
15.
Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przykład: dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich
zwierząt itp.;
16.
Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykład: droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp.
1.7.6. Wybrane określenia podstawowe dotyczące instalacji i sieci sanitarnych:
1. Instalacja – sieć transportu wody, gazu, ciepłego powietrza, elektryczności lub odpadów;
2. Sieć wodociągowa – instalacja doprowadzająca wodę do poszczególnych działek budowlanych;
3. Sieć odwadniająca – system kanałów odprowadzających i budowli pomocniczych służących do
odprowadzania ich zawartości do ścieku, sieci kanalizacyjnej lub innych specjalnie
wyznaczonych do tego miejsc;
4. Odwodnienie terenu – system przewodów, konstrukcji i nasypów wymaganych do sterowania
poziomem wody i zabezpieczenia terenu zurbanizowanego oraz upraw przed zalaniem zarówno
wodą słodką, jak i słoną lub złagodzeniem takiego zalania;
5. Kanał ściekowy – rurociąg lub inna konstrukcja, zwykle podziemna, do odprowadzania
ścieków lub innych zbędnych cieczy;
6. Sieć kanalizacyjna – kanał ściekowy i budowle pomocnicze służące do odprowadzania ścieków
do oczyszczalni ścieków lub innych miejsc usuwania;
7. Kanalizacja podciśnieniowa – kanał ściekowy pracujący w podciśnieniu;
8. Instalacja sanitarna – zespół urządzeń umożliwiający dostarczanie ciepłej i zimnej wody do
urządzeń sanitarnych w budynku i usuwający z niego odpady;
9. Zespół urządzeń – zestaw materiałów i elementów tak zamontowanych, aby zapewniały
prawidłowe działanie instalacji;
10.
Urządzenie – wyposażenie do użytkowania przez mieszkańców, związane z obsługą
instalacji;
11.
Urządzenie sanitarne – urządzenie stałe, do którego dostarczana jest woda do picia i woda
do celów sanitarnych lub urządzenie odprowadzające ścieki;
12.
Wyposażenie stałe – wyroby, takie jak urządzenia sanitarne lub kuchenne, które stanowią
wyposażenie przestrzeni użytkowanej przez mieszkańców i które są zamontowane w budynku;
13.
Instalacja wodociągowa zimnej wody – układ połączonych przewodów, armatury i
urządzeń, służący do dostarczania do wybranych miejsc i pomieszczeń w budynku wody
doprowadzonej z sieci wodociągowej lub własnego ujęcia;
14.
Instalacja wodociągowa ciepłej wody – układ połączonych przewodów, armatury i
urządzeń, służący do dostarczenia do wybranych miejsc i pomieszczeń w budynku podgrzanej
wody wodociągowej;
15.
Instalacja kanalizacji ściekowej – układ połączonych przewodów wraz z urządzeniami,
przyborami i wpustami, odprowadzający ścieki do sieci kanalizacji ogólnospławnej, sieci
kanalizacji sanitarnej albo przydomowej oczyszczalni ścieków lub zbiornika bezodpływowego
na nieczystości ciekłe;
16.
Instalacja kanalizacji deszczowej – układ połączonych przewodów wraz z wpustami,
odprowadzający wody odpadowe i roztopowe do sieci kanalizacji ogólnospławnej, sieci
kanalizacji deszczowej lub dołów chłonnych, zbiorników retencyjnych albo na własny teren
nieutwardzony;
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17.
Instalacja ogrzewcza wodna – układ połączonych przewodów wraz z armaturą, pompami
obiegowymi, grzejnikami i innymi urządzeniami, służący do ogrzewania pomieszczeń w
budynku w okresie obniżonych temperatur zewnętrznych;
18.
Instalacja ogrzewcza powietrzna – układ połączonych przewodów powietrznych wraz z
nawiewnikami i wywiewnikami oraz elementami regulacji strumienia ciepłego powietrza,
służący do jego dostarczenia do pomieszczeń w budynku w okresie obniżonych temperatur
zewnętrznych;
19.
Instalacja gazowa – układ przewodów za kurkiem głównym wraz z armaturą i innym
wyposażeniem, urządzeniem do pomiaru zużycia gazu oraz urządzeniami gazowymi z
wyposażeniem, a także przewodami spalinowymi lub powietrzno - spalinowymi o długości nie
większej niż 2 m, odprowadzającymi spaliny bezpośrednio poza budynek bądź do kanałów
spalinowych; w przypadku zasilania gazem płynnym z indywidualnych butli znajdujących się w
budynku, butla wraz z urządzeniem redukcji ciśnienia gazu jest częścią składową instalacji;
20.
Technologia bezwykopowa – technika związana z montażem, wymianą lub naprawą rur
lub prefabrykatu kanałowego znajdującego się poniżej terenu, ograniczająca do minimum
materiał wykopywany z powierzchni lub pozwalająca uniknąć wykonywania wykopu;
21.
Mikrotunelowanie – technika montażu rury lub prefabrykatów kanałowych polegająca na
wtłaczaniu rury z zastosowaniem zdalnie sterowanego urządzenia do wiercenia niewielkiego
tunelu, i usuwaniu ukopanego materiału mechanicznie świdrem lub jako płynnej zawiesiny;
22.
Przecisk – technika montażu rury lub prefabrykatów kanałowych, w której rura osłonowa
jest wprowadzana do gruntu za pomocą nacisku hydraulicznego, a urobek usuwany jest w
miarę posuwania rury do przodu;
23.
Klimatyzacja – środki techniczne służące do uzdatniania powietrza, co polega na regulacji
jego temperatury, wilgotności i czystości oraz rozdzielaniu go do zamkniętych przestrzeni;
24.
Klimatyzator – zamknięty w obudowie zestaw, lub zestawy przeznaczone jako zespół do
dostarczania uzdatnionego powietrza do zamkniętej przestrzeni (na przykład pokoju) lub strefy.
Zawiera on instalację ziębniczą z zasilaniem elektrycznym, przeznaczoną do oziębiania i w
miarę możliwości odwilżania powietrza. Może on mieć wyposażenie służące do ogrzewania,
zapewniania cyrkulacji, oczyszczania i nawilżania powietrza. Jeśli ogrzewanie odbywa się
poprzez odwrócenie obiegu czynnika ziębniczego, wówczas jest to pompa ciepła;
25.
Pompa ciepła – zamknięty w obudowie zestaw lub zestawy przeznaczone jako zespół do
dostarczania ciepła. Zawiera on instalację ziębniczą z zasilaniem elektrycznym, przeznaczoną
do ogrzewania. Może on mieć wyposażenie służące do oziębiania, zapewnienia cyrkulacji i
odwilżania powietrza. Oziębianie odbywa się poprzez odwrócenie obiegu czynnika
ziębniczego;
26.
Wentylacja – nawiew i usuwanie powietrza z pomieszczenia w sposób naturalny lub
mechaniczny;
27.
Kolektor słoneczny – urządzenie pochłaniające promieniowanie słoneczne przekształcane
następnie w ciepło, które jest odprowadzane na zewnątrz za pośrednictwem płynu;
28.
Odzysk ciepła – wykorzystanie ciepła odpadowego z zespołu(-ów), realizującego(-ch)
zasadniczo funkcję ziębienia bądź za pomocą dodatkowego wymiennika (np. ziębiarka cieczy z
dodatkowym skraplaczem), bądź przez przekazywanie ciepła z instalacji ziębniczej do
wykorzystania w zespole(-ach) realizującym(-ch) przede wszystkim funkcję grzania (np. o
zmiennym kierunku przepływu czynnika ziębniczego);
1.7.7. Wybrane określenia podstawowe dotyczące instalacji i sieci energetycznych i
teletechnicznych:
1. Przyłącze – linia odgałęźna w elektroenergetycznej sieci rozdzielczej o napięciu do 1 kV,
połączona z wewnętrzną instalacją zasilającą, w miejscu stanowiącym granicę własności
między dostawcą i odbiorcą energii elektrycznej;
2. Instalacja elektryczna – zespół połączonych ze sobą urządzeń elektrycznych o
skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczonych do określonych funkcji;
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3. Złącze instalacji elektrycznej – punkt, z którego energia elektryczna jest dostarczana do
instalacji elektrycznej;
4. Wewnętrzna instalacja zasilająca – instalacja elektryczna od granicy własności urządzeń do
zacisków wyjściowych urządzenia pomiarowego (licznik lub pomiarowy przekładnik prądowy)
5. Układ elektrycznego zasilania instalacji bezpieczeństwa – układ zasilania przeznaczony do
podtrzymania działania instalacji i wyposażenia niezbędnego:
– do zapewnienia zdrowia i zapewnienia bezpieczeństwa osób i/lub
– do uniknięcia poważnych szkód środowiska lub innego wyposażenia zgodnie z
wymaganymi przepisami.
Układ zasilania obejmuje źródło i obwody elektryczne dołączone do zacisków urządzenia
elektrycznego. W niektórych przypadkach układ może obejmować również urządzenie;
6. Źródło elektrycznego zasilania instalacji bezpieczeństwa – źródło przeznaczone do
podtrzymania ciągłości zasilania urządzeń służących bezpieczeństwu;
7. Układ rezerwowy zasilania elektrycznego – układ zasilania zapewniający funkcjonowanie
instalacji elektrycznej lub jej części z przyczyn innych niż bezpieczeństwo, przeznaczony do
zapewnienia zasilania w przypadku zaniku zasilania podstawowego;
8. Źródło rezerwowe energii elektrycznej – elektryczne źródło zapewniające zasilanie instalacji
elektrycznej lub jej części z przyczyn innych niż bezpieczeństwo, przeznaczone do zapewnienia
zasilania w przypadku zaniku zasilania podstawowego;
9. Porażenie elektryczne; porażenie prądem elektrycznym – skutki patofizjologiczne powodowane
przepływem prądu elektrycznego przez ciało człowieka lub zwierzęcia;
10.
Napięcie nominalne (instalacji elektrycznej) – wartość napięcia, na które instalacja
elektryczna lub jej część została wykonana i oznaczona;
11.
Napięcie przy uszkodzeniu – napięcie między punktem, w którym wystąpiło uszkodzenie a
ziemią odniesienia, powstałe w wyniku uszkodzenia izolacji;
12.
Napięcie międzyprzewodowe – napięcie miedzy dwoma przewodami liniowymi w danym
punkcie obwodu elektrycznego;
13.
Napięcie fazowe – napięcie miedzy przewodem liniowym a przewodem neutralnym w
danym punkcie obwodu przemiennego;
14.
Napięcie względem ziemi – napięcie miedzy przewodem liniowym a ziemią odniesienia w
danym punkcie obwodu elektrycznego;
15.
Prąd obliczeniowy (obwodu elektrycznego) – prąd elektryczny równy spodziewanemu
prądowi obciążenia w normalnych warunkach;
16.
Prąd uszkodzeniowy – prąd, który przepływa w danym punkcie uszkodzenia, będący
wynikiem uszkodzenia izolacji;
17.
Instalacja piorunochronna – zespół połączonych ze sobą elementów zewnętrznych w
postaci zwodów, przewodów odprowadzających i uziemień oraz elementów wewnętrznych,
takich jak połączenia wyrównawcze i ograniczniki przepięć oraz odstępy izolacyjne;
18.
Ziemia odniesienia – część Ziemi, rozpatrywana jako ośrodek przewodzący, której
potencjał elektryczny jest przyjmowany umownie jako równy zeru, pozostająca poza strefą
wpływu jakichkolwiek instalacji uziemiających (uwaga: pojęcie „Ziemia” odnosi się do całej
planety i jej materii fizycznej.);
19.
Ziemia (lokalna) – część Ziemi będąca w kontakcie elektrycznym z uziomem, której
potencjał elektryczny może być różny od zera;
20.
Instalacja uziemiająca – zespół wszystkich połączeń elektrycznych i elementów służących
do uziemienia sieci, instalacji i/lub urządzenia;
21.
Uziom – część przewodząca, którą można umieścić w gruncie lub określonym
przewodzącym ośrodku, np. w betonie, znajdująca się w kontakcie elektrycznym z Ziemią;
22.
Układ uziomowy – część instalacji uziemiającej obejmująca tylko uziomy i ich wzajemne
połączenia;
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23.
Obwód (elektryczny) (instalacji elektrycznej) – zespół elementów instalacji elektrycznej
chronionych przed skutkami przetężeń wspólnym zabezpieczeniem (wspólnymi
zabezpieczeniami);
24.
Obwód rozdzielczy – obwód elektryczny zasilający co najmniej jedną rozdzielnicę;
25.
Obwód odbiorczy (obiektu budowlanego) – obwód elektryczny przeznaczony do
bezpośredniego zasilania urządzeń elektrycznych lub gniazd wtyczkowych;
26.
Urządzenie elektryczne – urządzenie przeznaczone do wytwarzania, przekształcania,
przesyłu, magazynowania, rozdziału lub wykorzystywania energii elektrycznej, takie jak:
maszyny elektryczne, transformatory, aparatura rozdzielcza i sterownicza, przyrządy
pomiarowe, urządzenia zabezpieczające, oprzewodowanie, odbiorniki energii elektrycznej;
27.
Odbiornik energii elektrycznej – urządzenie przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inną formę energii, np. światło, ciepło, energię mechaniczną;
28.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza – urządzenia przeznaczone do włączania w obwody
elektryczne, spełniające jedną lub więcej z następujących funkcji: zabezpieczenie, rozdzielenie,
sterowanie, odłączanie, łączenie;
29.
Rozdzielnica – urządzenie zawierające różnego typu aparaturę rozdzielczą i sterowniczą co
najmniej z jednym odbiorczym obwodem elektrycznym, zasilane co najmniej z jednego
zasilającego obwodu elektrycznego, łącznie z zaciskami do przewodów ochronnych i
neutralnych;
30.
Instalacja telekomunikacyjna – układ kabli i przewodów wraz z osprzętem i urządzeniami
telekomunikacyjnymi, służący do przesyłania sygnału z publicznej sieci telekomunikacyjnej lub
urządzeń systemu radiowego do gniazda abonenckiego,
31.
DSL (Digital Subscriber Line) – cyfrowa linia abonencka dla wykorzystania technologii
cyfrowego szerokopasmowego dostępu do Internetu;
32.
Kanalizacja pierwotna – zespół podziemnych rur i studni kablowych, do których wciąga
się kable telekomunikacyjne lub rury kanalizacji wtórnej;
33.
Kanalizacja wtórna – zespół rur polietylenowych lub innych o nie gorszych
właściwościach zaciąganych do otworów kanalizacji pierwotnej, stanowiących dodatkowe
zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych;
34.
Rurociąg kablowy – ciąg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych właściwościach
oraz zasobników złączowych układanych bezpośrednio w ziemi i stanowiących osłonę
ochronną dla kabli światłowodowych;
35.
Studnia kablowa – prefabrykowane żelbetowe lub z tworzywa sztucznego pomieszczenie
podziemne wbudowane w ciągi kanalizacji kablowej, umożliwiające wciąganie, montaż i
konserwację kabli lub przynajmniej jedno z tych zadań.
36.
Kabel światłowodowy liniowy – kabel optotelekomunikacyjny przeznaczony do układania
w kanalizacji pierwotnej, wtórnej lub w rurociągach kablowych służący do przesyłu informacji
stosowną metodą;
37.
Kabel światłowodowy stacyjny – kabel optotelekomunikacyjny przeznaczony do układania
w obiektach i kanalizacji pierwotnej, wtórnej, rurociągach kablowych z powłoką
bezhalogenową nierozprzestrzeniającą płomieni;
38.
Kabel miedziowy telekomunikacyjny – odmiana przewodu służąca do przesyłania
informacji, sygnałów, a jednocześnie posiadający odpowiednią wytrwałość mechaniczną,
izolacyjność wewnętrzną i zewnętrzną, mogący występować w różnych środowiskach;
39.
Przełącznica światłowodowa (patchpanel) – urządzenie umożliwiające przełączanie
światłowodów oraz dołączanie do nich kabli światłowodowych, montowane na każdym końcu
linii optotelekomunikacyjnej.
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
2.1. Stosowanie wyrobów budowlanych
Materiały stosowane do wykonywania robót budowlanych objętych zamówieniem dla zadania
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,PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z BUDYNKIEM
EDUKACYJNO-PROMOCYJNYM Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI:
ELEKTR.WOD.KAN., C.O. i WENT. ORAZ INSTALACJAMI ZEWNETRZNYMI: ELEKTR.,
WOD.-KAN." W BYSŁAWIU (dz.geod. 412/3, 614/4, 525/4).” .” będące wyrobami budowlanymi
w myśl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z
2016 r. Nr 0, poz. 1570) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr
305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do
obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG, mogą być
wprowadzone do obrotu lub udostępniane na rynku krajowym, jeżeli nadają się do stosowania
przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym ich właściwościom
użytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, że ich właściwości użytkowe umożliwiają
– prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których mają być one
zastosowane w sposób trwały – spełnienie podstawowych wymagań, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. nr 0
poz. 290).
Wszystkie materiały wykorzystywane przy robotach budowlanych objętych zamówieniem
przepisami powinny być wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z
właściwymi, a więc posiadać:
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm lub z europejską oceną techniczną,
albo
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nieobjęte normą
zharmonizowaną – dla której zakończył się okres koegzystencji – i dla których nie została
wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub
aprobatą techniczną (do końca okresu ważności tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a
później krajową oceną techniczną), bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, albo
– legalne wprowadzenie do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w
państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane
udostępniane na rynku krajowym są nieobjęte zakresem przedmiotowym zharmonizowanych
specyfikacji technicznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 rozporządzenia Nr 305/2011, a ich
właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty
budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w przepisach
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem
budowlanym udostępnianym na rynku krajowym dostarcza się informacje o jego
właściwościach użytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami państwa, w którym wyrób
budowlany został wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obsługi oraz
informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie ten wyrób stwarza
podczas stosowania i użytkowania), albo
– dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia
oraz daty produkcji.
2.2. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje dotyczące,
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie krajowe oceny techniczne (lub aprobaty
techniczne – wydane do 31 grudnia 2016 r. a po zakończeniu okresu ich ważności krajowe oceny
techniczne) lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w
czasie postępu robót.
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Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi
Normami, krajowymi ocenami technicznymi (lub aprobatami technicznymi – wydanymi do 31
grudnia 2016 r. a po zakończeniu okresu ich ważności krajowymi ocenami technicznymi), o
których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.3. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów z jakiegokolwiek złoża.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub
szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań inspektora nadzoru inwestorskiego.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiązującymi na danym obszarze.
2.4. Materiały pochodzące z rozbiórek
Materiały pochodzące z rozbiórek poszczególnych elementów występujących w trakcie budowy
zostaną zagospodarowane zgodnie z SST przypisanymi poszczególnym elementom robót
rozbiórkowych.
Koszty usunięcia i utylizacji tych materiałów opisane są w pkt. 9 podstawy płatności
właściwych SST. Wykonawca będzie postępował zgodnie z zapisami właściwych SST i w
zgodności z Ustawą o odpadach (Dz. U. Nr 0 poz. 21 z 2015.02.06).
2.5. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Każdy rodzaj robót, w których znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do
robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budowy w
miejscach wskazanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.
2.7. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru inwestorskiego o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i
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zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody inspektora nadzoru
inwestorskiego.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
3.1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości (PZJ) lub projekcie organizacji robót
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego
w terminie przewidzianym umową.
3.2.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt ten powinien spełniać normy ochrony
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
3.3.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
3.4. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania opisanych
wyżej warunków, lub innych warunków umowy, zostanie przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowany i niedopuszczony do wykonywania robót.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Środki
transportu niegwarantujące zachowania opisanych wyżej warunków, lub innych warunków
umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do udziału w
wykonywaniu robót.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego
w terminie przewidzianym w umowie.
Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do wykonania
robót środki transportu. W przypadku trwałego zanieczyszczenia gruntu lub wody gruntowej,
wykonawca jest zobowiązany do rekultywacji na własny koszt w zakresie spowodowanego
zanieczyszczenia.
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w szczególności w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych
parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych
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obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych
wagowo i gabarytowo ładunków i będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora
nadzoru.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje:
– projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i
graficznej,
– plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
– projekt organizacji robót i harmonogram ich realizacji,
– projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów
konstrukcyjnych o dużych gabarytach lub masie).
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
5.3. Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte
na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej, SST, PN, innych
normach i instrukcjach.
Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych.
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.
Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.
W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego
zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt
Wykonawcy.
5.4. Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzić wyłącznie na działkach objętych
pozwoleniem na budowę.
5.4.1.
Jeżeli do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych jest niezbędne
wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, inwestor jest
obowiązany przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę właściciela sąsiedniej nieruchomości,
budynku lub lokalu (najemcy) na wejście oraz uzgodnić z nim przewidywany sposób, zakres i
terminy korzystania z tych obiektów, a także ewentualną rekompensatę z tego tytułu.
5.4.2. W razie nieuzgodnienia warunków, o których mowa w ust. 1, właściwy organ – na
wniosek inwestora – w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, o
niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości. W
przypadku uznania zasadności wniosku inwestora, właściwy organ określa jednocześnie granice
niezbędnej potrzeby oraz warunki korzystania z sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości.
5.4.3. Inwestor, po zakończeniu robót, o których mowa w pkt. 5.4.1, jest zobowiązany naprawić
szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu – na
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zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
5.4.4. Zajęcie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego części może nastąpić po spełnieniu
wymagań określonych w odrębnych przepisach.
5.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny 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 Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Przed przystąpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca
zobowiązany jest zgłosić prace do ośrodka dokumentacji, pozyskać aktualne dane odnośnie
państwowej osnowy sytuacyjno-wysokościowej, a następnie po zakończeniu budowy – złożyć
operat z pomiaru powykonawczego – do państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego.
Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierować i sprawować nad nimi
bezpośredni nadzór i kontrolę wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe
– zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.
Geodezyjna Obsługa Budowy obejmuje w szczególności:
– przed przystąpieniem do robót:
a) założenie osnowy realizacyjnej, w dowiązaniu do punktów osnowy państwowej,
b) odszukanie i oznaczenie (w sposób trwały i widoczny na czas realizacji robót) granic pasa
budowy,
c) wytyczenie i stabilizacja punktów głównych obiektów budowlanych,
– w trakcie prowadzenia robót:
a) bieżącą obsługę geodezyjną budowy w tym obmiary,
b) pomiary przemieszczeń i odkształceń prowadzone w miarę potrzeby do końca okresu
gwarancyjnego,
– po zakończeniu robót:
a) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapą,
b) wyznaczenie i odtworzenie granic pasa drogowego lub działki,
c) trwałe zastabilizowanie punktów granicznych,
d) okazanie granic właścicielom nieruchomości przylegającym do działek objętych
pozwoleniem na budowę,
e) wykonanie operatu technicznego zawierającego:
▪ wykaz współrzędnych punktów granicznych obiektu budowlanego,
▪ szkice wyniesienia z wymiarowaniem,
▪ mapę wstęgową z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu,
▪ protokoły z okazania granic właścicielom nieruchomości przylegających do obiektu
budowlanego.
Podczas prac należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie
przesunięcie punktów geodezyjnych, które podlegają ochronie w trybie przepisów ustawy Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru inwestorskiego,
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
5.6. Ochrona środowiska i ograniczenie uciążliwości dla otoczenia
Wykonawca powinien stosować się do wymogów zawartych w decyzji środowiskowej i w
raporcie oddziaływania na środowisko oraz wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartych w
Dokumentacji Projektowej.
Wykonawca powinien:
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– Organizować roboty w taki sposób, aby zminimalizować ilość powstających odpadów
budowlanych;
– Unikać zanieczyszczeń odpadami stałymi i ściekami miejsc prowadzenia robót budowlanych i
eksploatacji przedsięwzięcia, a odpady powstałe selektywnie magazynować w przystosowanych
do tego pojemnikach lub tymczasowych punktach magazynowania oraz systematycznie
wywozić lub zagospodarować.
– Wymaganą dokumentacją projektową wycinkę zieleni przeprowadzić poza sezonem lęgowym
ptaków (poza okresem od 15 marca do 15 sierpnia włącznie);
– Na terenie leśnym z drzew przeznaczonych do usunięcia zdjąć budki lęgowe dla ptaków i
przenieść na inne drzewa;
– Prace ziemne w rejonie zbiorników i cieków wodnych prowadzić poza okresem masowych
migracji płazów (marzec-maj, połowa września do połowy października). W tym okresie
należy zapewnić przedostanie się płazom na drugą stronę obiektu budowlanego;
– Zapewnić minimalizację zmian stosunków wodnych w czasie prowadzenia prac budowlanych;
w miejscach ewentualnego drenażu wód podziemnych za pomocą wykopów, należy
zabezpieczyć wody z ich odwodnienia;
– Przewidzieć zastępcze źródło zaopatrzenia w wodę, w przypadku likwidacji ujęć wód
podziemnych, kolidujących z obiektem budowlanym lub zaniku wody w ujęciach w wyniku
drenażu;
– Unikać zbędnej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego na
terenach zwartej zabudowy mieszkaniowej oraz eliminować prace maszyn i urządzeń na biegu
jałowym;
– Prace budowlane w rejonie najbliższych terenów chronionych akustycznie prowadzić w
godzinach dziennych (6:00-22:00) w sposób powodujący najmniejszą emisję hałasu do
środowiska;
– Zapobiegać wtórnej emisji pyłu z transportu mas ziemnych oraz dróg, którymi poruszać się
będą pojazdy wyjeżdżające z placu budowy;
– Zapewnić nadzór archeologiczny i obserwację archeologiczną pracom ziemnym. W przypadku
natrafienia na przedmiot posiadający cechy reliktu archeologicznego, należy natychmiast
wstrzymać prace ziemne. Wyniki badań archeologicznych będą rzutowały na dalsze prace tzn.
na kontynuację prac budowlanych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
inspektora nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on
zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
– organizację wykonania robót w terminie umownym i sposób prowadzenia robót;
– organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót;
– plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;
– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów
robót;
– system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych
robót;
– wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
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laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań);
sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, a także
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposób i formę przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego;
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne;
rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku/rozładunku
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.;
sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczególnych elementów robót.

6.2. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz
robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W
przypadku, gdy nie zostały one tam określone Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, inspektor nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma
użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w
pracy laboratorium zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót
ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu
próbek. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzać
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczane przez Wykonawcę i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego
6.4. Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego.
6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportów z
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie
zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane inspektorowi nadzoru inwestorskiego na
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
Dla celów kontroli i zatwierdzenia jakości Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do
umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami
SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor nadzoru inwestorskiego może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty
Wykonawcy są niewiarygodne, to inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją
projektową i SST. W przypadku gdy przeprowadzone, na plecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego, powtórne i dodatkowe badania potwierdzą niewiarygodność raportu Wykonawcy,
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną
przez Wykonawcę.
W przypadku gdy przeprowadzone na polecenie nadzoru inwestorskiego, powtórne i
dodatkowe badania wykażą prawidłowość raportu Wykonawcy całkowite koszty badań i pobrania
próbek poniesione zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
6.7. Dokumenty budowy
6.7.1. Dziennik budowy
Zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane dziennik budowy stanowi urzędowy dokument
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania
robót i jest wydawany odpłatnie przez właściwy organ.
Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać w dzienniku budowy wpisu osób,
którym zostało powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych. Osoby
te są obowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie powierzonych im funkcji.
Do dokonywania wpisów w dzienniku budowy upoważnieni są:
1) inwestor,
2) inspektor nadzoru inwestorskiego,
3) projektant,
4) kierownik budowy,
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5) kierownik robot budowlanych,
6) osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy,
7) pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli
przestrzegania przepisów na budowie – w ramach dokonywanych czynności kontrolnych.
Dziennik budowy znajduje się na stale na terenie budowy lub rozbiórki i jest dostępny dla osób
upoważnionych. Dziennik budowy należy przechowywać w sposób zapobiegający uszkodzeniu,
kradzieży lub zniszczeniu.
Za właściwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz właściwe przechowywanie na
terenie budowy jest odpowiedzialny kierownik budowy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: datę przekazania Wykonawcy terenu
budowy, datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez
inspektora nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, a
ponadto:
– terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
– przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
– uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego,
– daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
– zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i
ostatecznych odbiorów robót,
– wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
– stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
– zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
– dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót,
– dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
– dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z
podaniem kto je przeprowadzał,
– wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
– inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone
inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania
poleceń Wykonawcy robót.
6.7.2. Książka obmiarów (rejestr obmiarów)
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach
przyjętych w SST lub w kosztorysie.
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6.7.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, dokumenty świadczące o dopuszczeniu użytych materiałów i wyrobów
budowlanych do obrotu lub udostępnieniu na rynku krajowym bądź do jednostkowego
zastosowania, zgodnie z właściwymi przepisami, orzeczenia o jakości materiałów, recepty
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być
udostępnione na każde życzenie inspektora nadzoru inwestorskiego.
6.7.4. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1.-6.8.3., następujące
dokumenty:
a) pozwolenie na budowę,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
6.7.5. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
a) Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych, zgodnie z dokumentacją
projektową i SST, w jednostkach ustalonych przez Zamawiającego w dokumentach umownych
(SST) i przyjętych odpowiednio w kosztorysie.
b) Obmiaru robót dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów
(rejestru obmiarów).
c) Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru
inwestorskiego na piśmie.
d) Obmiar wykonanych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
a) Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
KNR-ach, KNNR-ach oraz normach zakładowych.
b) Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
a) Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę,
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jednoznacznie określającą wykonany pomiar;
b) Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny być
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego;
c) Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadał ważne świadectwa
legalizacji;
d) Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w
całym okresie trwania robót.
7.4. Czas i sposób przeprowadzania obmiaru
a) Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania;
b) Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem;
c) Obmiaru robót wykonanych dokonuje się również przy wystąpieniu dłuższej przerwy w
robotach;
d) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób
zrozumiały i jednoznaczny;
e) Obmiary elementów o skomplikowanej powierzchni lub bryle będą uzupełnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w karcie książki obmiarów (rejestrze obmiarów). W razie braku
miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów,
którego wzór zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

8 SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi,
e) odbiorowi po upływie okresu gwarancji.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonanych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru
tego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiór będzie
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi
ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
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częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót
dokonuje komisja w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.
Komisja jest powoływana przez Zamawiającego.
8.4. Odbiór robót ostateczny (końcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (końcowego) robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
zakresu oraz jakości wykonanych robót.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego zakończenia robót i przyjęcia
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych,
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z
uwzględnieniem tolerancji co nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w
dokumentach umowy.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. Dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
2. Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające
lub zamienne);
3. Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających;
4. Protokoły odbiorów częściowych;
5. Recepty i ustalenia technologiczne;
6. Dzienniki budowy i książki obmiarów (rejestr obmiaru);
7. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakości (PZJ);
8. Dokumenty świadczące o dopuszczeniu użytych materiałów i wyrobów budowlanych do obrotu
lub udostępnieniu na rynku krajowym bądź do jednostkowego zastosowania, zgodnie z
właściwymi przepisami;
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9. Karty techniczne lub instrukcje producentów odnoszące się do zastosowanych materiałów
(wyrobów);
10.
Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi;
11.
Wykaz przekazywanych kluczy;
12.
Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania
tych robót właścicielom urządzeń;
13.
Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu;
14.
Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
15.
Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym;
16.
Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i
Wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
– ocenę wyników badań,
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem.
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą.
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi lub gwarancji
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robót będących
przedmiotem zamówienia po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym
okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy) robót”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej a
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu
gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w
wykonanych robotach budowlanych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Ustalenia ogólne
9.1.1. Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną przez Zamawiającego w dokumentach umownych i przyjęta
odpowiednio w danej pozycji kosztorysu ofertowego.
9.1.2. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
9.1.3. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie,
określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
9.1.4. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
– robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami (z kosztami pośrednimi,
narzutami zysku, dodatkowymi za pracę w godzinach nadliczbowych, w dniach wolnych
od pracy itp.);
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– wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy;
– koszty zmniejszenia wartości robót rozbiórkowych z tytułu odzysku materiałów
rozbiórkowych przechodzących na własność Wykonawcy;
– koszty utylizacji materiałów rozbiórkowych zgodnie z prawem ochrony środowiska;
– wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami jednorazowymi (sprowadzenie
sprzętu na teren budowy, montażem i demontażem, usunięciem po zakończeniu robót);
– wykonanie wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do wykonania robót
podstawowych;
– koszty pośrednie, w skład których wchodzą koszty takie jak: płace personelu i
kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp;
usługi obce na rzecz budowy; opłaty za dzierżawę placów i bocznic; ekspertyzy
dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa
Wykonawcy;
– zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót
lub wynikających z przyjętej technologii robót;
– koszty wykonania, utrzymania oraz późniejszej rozbiórki dróg technologicznych;
– stosowanie się do PZJ;
– inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnętrznymi;
– koszty pobierania i badań próbek;
– przygotowanie i dostarczenie szczegółowych rysunków roboczych / wykonawczych;
– zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków
mogących wystąpić w okresie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym;
– wszelkie koszty związane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych
linii/sieci przez właścicieli sieci;
– koszty wykonania przekopów kontrolnych pod nadzorem właściciela sieci;
– koszty wyłączeń i przełączeń oraz niedostarczenia mediów;
– wykonanie układów przejściowych na czas budowy;
– przeprowadzenie pomiarów, badań i odbiorów zgodnie z wymaganiami SST;
– uporządkowanie miejsc prowadzonych robót i wywiezienie zbędnych materiałów
Wykonawcy na składowisko Wykonawcy;
– podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami ale z wyłączeniem podatku
VAT.
9.2. Objazdy, dojazdy i przejazdy oraz organizacja ruchu
9.2.1. Wykonawca robót:
a) opracuje dokumentację projektową budowy dróg objazdowych oraz organizacji ruchu na
czas prowadzenia robót,
b) uzgodni projekt organizacji ruchu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i odpowiednimi
instytucjami oraz uzyska zatwierdzenie w organie zarządzającym ruchem publicznym,
c) przekaże kopię zatwierdzanego projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz
zainteresowanym zarządcom dróg.
9.2.2. Koszty budowy objazdów i organizacji ruchu obejmują:
a) opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej objazdów i organizacji ruchu,
b) wybudowanie, zgodnie z uzgodnioną dokumentacją, objazdów i dróg dojazdowych,
c) ustawienie oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,
d) opłaty / dzierżawy terenu zajętego przez objazdy,
e) tymczasową przebudowę urządzeń obcych, jeżeli taka będzie wymagana dla wdrożenia
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organizacji ruchu.
9.2.3. Koszty utrzymania objazdów, dojazdów i organizacji ruchu obejmują:
a) oczyszczanie jezdni, przestawienia, przykrycia i usunięcia tymczasowych oznakowań
pionowych i poziomych, barier i świateł,
b) utrzymania płynności ruchu publicznego,
c) naprawę i remont dróg objazdowych.
9.2.4. Koszty likwidacji objazdów, dojazdów i organizacji ruchu obejmują:
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
b) demontaż nawierzchni z elementów prefabrykowanych, demontaż przepustów, mostków
itp. na objazdach po zakończeniu robót,
c) doprowadzenie terenu pod objazdami do stanu pierwotnego.
9.2.5. Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, dojazdów i organizacji ruchu ponosi:
a) Wykonawca robót w ramach cen jednostkowych robót zamówionych,
9.3. Rozpoznanie terenu pod względem obecności niewypałów, niewybuchów i innych
przedmiotów wybuchowych
Koszt rozpoznania terenu obejmuje:
a) przeprowadzenie badań terenu na obecność niewybuchów, niewypałów oraz innych
przedmiotów niebezpiecznych,
b) opracowanie ekspertyzy i opinii saperskiej,
c) zabezpieczenie miejsc znalezisk,
d) likwidacja materiałów i przedmiotów niebezpiecznych.
Koszt tych robót ponosi Zamawiający.
9.4. Koszty dodatkowe
Dla wykonania robót zamówionych przy zabezpieczeniu ciągłości funkcjonowania sieci
uzbrojenia terenu i instalacji na terenie objętym robotami może zaistnieć konieczność wykonania
tymczasowych połączeń tych sieci i instalacji tymczasowych w uzgodnieniu z użytkownikami
sieci.
Koszt wykonania sieci i instalacji tymczasowych oraz koszt wyłączenia sieci z eksploatacji
wraz z ewentualnym odszkodowaniem dla właściciela sieci przewidzieć w cenie jednostkowej
wykonania sieci i instalacji docelowych.

10.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
290).
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015,
poz. 2164).
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.
Nr 0, poz. 1570).
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.
Nr 0, poz. 655).
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016
r. Nr 0, poz. 191).
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr
0, poz. 1125).
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– Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. – o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów
budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1725).
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016
r. Nr 0, poz. 672).
– Ustawa z dnia 18 kwietnia 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469).
– Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2031).
– Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.
poz. 128).
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015 r., poz.
460).
10.2. Rozporządzenia
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.
Nr 0, poz. 1129).
– Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr
0, poz. 462 z późniejszymi zmianami).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. – w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z późn.
zm.).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z
2015 r. Nr 0, poz. 1422).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968)
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129 poz. 844 – tekst
jednolity – Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).
– Rozporządzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977 r. Nr 7, poz. 30).
– Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133).
– Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań
konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2015 r. poz.
1789).
– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1923).
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– Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002
r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).
– Rozporządzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające
rozporządzenie (WE) nr 2195/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego
Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany
CPV.
– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i
uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.
10.3. Normy
– PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle – Terminologia cz. 1: Terminy ogólne.
– PN-ISO 6707-2 Budownictwo – Terminologia, Terminy stosowane w umowach.
– PN-IEC 60050-826 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Część 826: Instalacje
elektryczne.
10.4. Inne dokumenty i instrukcje
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika
budowy i inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2015 r.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
– Warunki techniczne, COBRTI INSTAL, wydane przez Centralny Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki instalacyjnej INSTAL:
• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych, Warszawa 2001, Zeszyt 3,
• Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów
preizolowanych, Warszawa 2002, Zeszyt 4,
• Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci kanalizacyjnych, Warszawa 2003, Zeszyt 9,
• Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wentylacyjnych, Warszawa 2002, Zeszyt
5,
• Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji ogrzewczych, Warszawa 2003, Zeszyt 6,
• Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wodociągowych, Warszawa 2003,
Zeszyt 7,
• Warunki techniczne wykonanie i odbioru węzłów ciepłowniczych, Warszawa 2003, Zeszyt
8,
• Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji kanalizacyjnych, Warszawa 2006, Zeszyt
12
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część E Roboty instalacyjne
sanitarne zeszyt 4 Instalacje wodociągowe wyd.Instytut Techniki Budowlanej
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ST01.01SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
ST 01.01.
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ.
ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPÓW LINIOWYCH POD RUROCIĄGI
W GRUNTACH KATEGORII I-IV

KOD CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
KOD CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu
pod budowę i roboty ziemne
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1. WSTĘP
1.1.
Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót w zakresie przygotowania terenu pod budowę dla infrastruktury podziemnej dla zadania pn.
„PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z BUDYNKIEM
EDUKACYJNO-PROMOCYJNYM Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: ELEKTR.WOD.KAN., C.O. i WENT. ORAZ INSTALACJAMI ZEWNETRZNYMI: ELEKTR., WOD.-KAN." W
BYSŁAWIU (dz.geod. 412/3, 614/4, 525/4).”
1.2.
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Robotach wymienionych w p. 1.1.
1.3.
Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót ziemnych przy wykonaniu wykopów
w gruncie, którego dominującym elementem są piaski (kategoria I i II III).
Zakres robót ziemnych dla podanych powyżej w p. 1.1. obiektach jest następujący
1.3.1. Wykop liniowy pod przewody
Roboty obejmują wykop szalowany wypraskami stalowymi układanymi poziomo, wykonanie
zagęszczonych podsypek piaszczystych ułożonych, przygotowanie podłoża z uformowaniem na
kąt 90o, uformowanie dołków montażowych w miejscach połączeń rur, wykonanie zagęszczonej
obsypki ochronnej przewodu, wykonanie zasypki wykopu gruntem rodzimym.
1.3.2. Wykopy pod studzienki rewizyjne
Roboty obejmują wykop szalowany wypraskami lub grodzicami zabijanymi pionowo, wykonanie
zagęszczonych podsypek piaszczystych, przygotowanie podłoża z uformowaniem na kąt 90o,
uformowanie dołków montażowych w miejscach połączeń rur, wykonanie zagęszczonej obsypki
ochronnej przewodu, wykonanie zasypki wykopu gruntem dowiezionym.
1.3.3. Odwóz nadmiaru gruntu z wykopów
Roboty ziemne obejmują:
- Transport nadmiaru gruntu
1.3.4. Dowóz gruntu dla wykonania podsypek, zasypek ochronnych i zasypki wykopu
Roboty ziemne obejmują:
- Transport zakupionego gruntu
2.
MATERIAŁY
- grunt piaszczysty i żwirowy zakupiony i dowieziony spoza placu budowy na wykonanie
podsypek, obsypek i wymianę gruntu.
3.
SPRZĘT
- koparka
- spycharka
- niwelator
- walce
- ubijaki
- płyty i walce wibracyjne
i inny sprzęt – odpowiadający pod względem typów i wielkości wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
4.
TRANSPORT
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Samochód samowyładowczy i inne środki transportu - odpowiadające pod względem typów i
wielkości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.
5.
WYKONANIE ROBÓT
5.1.
Wymagania ogólne
Wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00.00.
Wymagania te dotyczą następującego zakresu Robót:
a. Roboty przygotowawcze (zapoznanie się z planem sytuacyjno – wysokościowym, wymiarami
istniejących i projektowanych budowli, wytyczenie i trwałe oznaczenie robót ziemnych,
przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia),
b. Odspojenie i odkład urobku, wywóz na miejsce składowania uzgodnione z Inspektorem
nadzoru
c. Zakup i dowóz gruntu dla wykonania podsypek, obsypek ochronnych przewodów,
d. Przygotowanie podłoża (podsypki, zagęszczenie i formowanie),
e. Wykonanie obsypek ochronnych (zagęszczenie), dowóz gruntu
f. Zasypka i zagęszczenie gruntu z jednoczesnym demontażem szalunków, dowóz gruntu
5.2.
Warunki szczególne wykonania Robót
Dno wykopu powinno być na rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej i być równe,
szerokość wykopu powinna dostosowana do średnicy przewodu.
Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie
za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.
Wytyczenie robót powinno być wykonane przez geodetę z uprawnieniami.
Projektowaną oś przewodu oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny z założeniem ciągu
reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików tzw.
kołków osiowych z gwoździami.
Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na
odcinkach prostych co około 30 – 50 m.
Na każdym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po obu
stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót.
Ciąg reperów należy dowiązać do reperów sieci państwowej. Szkice sytuacyjne reperów i ich
rzędne Wykonawca przekaże Inspektorowowi nadzoru.
Przed lub w trakcie prowadzenia robót ziemnych należy zainstalować instalacje i urządzenia
odwodnieniowe, zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i
gruntowymi. Urządzenia i instalacje odwodnieniowe należy kontrolować i konserwować przez
cały czas trwania robót. Obniżenie wód gruntowych należy przeprowadzać tak aby nie została
naruszona struktura w podłożu wykonywanego przewodu ani też w podłożu obiektów sąsiednich.
W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otwartymi wykopami ustawić ławy celownicze
umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych.
1. Odwodnienie wykopów
Ewentualne odwodnienie wykopu realizować igłofiltrami. Przyjęto igły Ř32 mm w rozstawione
jednostronnie co około 1,0 m. Górną krawędź filtra zapuszczać na głębokość 0,50 m poniżej dna
wykopu. Wodę z instalacji odpompowywać do kanału deszczowego.
2. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywać zgodnie z normą BN-83/8836-02, PN-B-06050:1999, PN-B-10736.
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Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopów, krzyżujące się lub
biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposób umożliwiający ich eksploatację.
Wykopy należy wykonywać jako wąskoprzestrzenne, o ścianach pionowych, umocnionych. Przy
zbliżaniu się do istniejącego uzbrojenia wykopy bezwzględnie należy wykonywać ręcznie.
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami przewodu, do których dodaje się
obustronnie po 40 cm jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie połączeń.
Deskowanie poziome ścian należy prowadzić w miarę głębienia wykopu. Deskowanie pionowe
zabić przed robotami ziemnymi. Wydobyty z wykopu grunt odwozić do miejsca składowania.
Wejścia po drabinie do wykopu winny być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej od
1,0 m w rozstawie nie przekraczającym 20 m.
Dno wykopu winno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej,
przy czym Wykonawca wykona je w pierwszej fazie na poziomie wyższym do rzędnych
projektowanych o 0,20 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane
bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych.
Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości
równej lub większej niż głębokość posadowienia tej budowli należy ją zabezpieczyć przed
osiadaniem i odkształceniem.
W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem należy wykonać przykrycie wykopu
pomostami z barierkami dla przejścia pieszych.
3. Przygotowanie podłoża
Przewody układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed przygotowaniem
podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu.
Materiał na podsypki powinien spełniać następujące wymagania:
- nie powinny występować cząstki powyżej 20 mm
- materiał nie może być zmrożony
- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału
Zagęszczenie podłoża powinno być wykonane do Is nie mniej niż 0,95.
4. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
Zasypka i zagęszczenie gruntu nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i
obiektów na przewodzie. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
przewodu powinna wynosić co najmniej 0,30 m. Zasypanie przewodów przeprowadza się w trzech
etapach:
- etap I – wykonanie warstwy ochronnej rur przewodowych z wyłączeniem odcinków na
złączach,
- etap II – po próbie szczelności (ciśnienia) złączy przewodu, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach połączeń,
- etap III – zasypka wykopu gruntem dowiezionym (przy wielkości ziaren do 30 mm),
warstwami z jednoczesnym zagęszczaniem i rozbiórką deskowań oraz rozpór ścian wykopu.
Po zakończeniu prac sieciowych należy przywrócić nawierzchnię do stany pierwotnego na całej
długości trasy przewodu.
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.
Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00.00.
6.2.
Kontrola i badania w trakcie Robót i odbioru
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Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca winien wykonać badania mające na celu:
• zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii,
• określenie gruntu i jego uwarstwienia,
• określenie stanu terenu,
• ustalenie metod odwodnieniowych.
Kontrola w trakcie Robót winna obejmować:
• sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na Placu
Budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm,
• sprawdzenie metod wykonania wykopów,
• badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,
• badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
• badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności,
wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji,
• badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego z
kruszywa mineralnego,
• badanie w zakresie zgodności z Dokumentacją Projektową i warunkami określonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych,
• badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
• badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia
poszczególnych jego warstw.
7.
OBMIAR ROBÓT
7.1.
Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.
7.2.
Jednostki obmiaru
Jednostką obmiarową robót ziemnych jest m3 odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy) lub
dowiezionego i nasypanego z odpowiednim zagęszczeniem (nasypy) z dokładnością do 1 m3 oraz
m2 układania i zagęszczenia podsypki z dokładnością do 1 m2.
8.
ODBIÓR ROBÓT
8.1.
Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.
8.2.
Warunki szczegółowe
8.2.1. Następujące roboty ziemne podlegają odbiorowi jako roboty zanikające lub ulegające
zakryciu:
• wykopy, przekopy,
• przygotowanie podłoża,
• zasypanie zagęszczenia wykopu.
8.2.2. Odbioru robót ziemnych dokonuje się zgodnie z PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999 i
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano –
montażowych”.
8.2.3. Dopuszcza się odbiór częściowy wykopu pod warunkiem, że odejmować będzie on wykop
dla całego obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego – odcinki pomiędzy miejscami
przewidzianymi na lokalizację studzienek lub węzłów montażowych.
9.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.
Ogólne wymagania dotyczące płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00.
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9.2.
Płatności
Płatności dokonywane będą na podstawie obmiaru Robót zgodnie z p. 7.2 niniejszej ST.
Zakres robót podany jest w p. 1.3 niniejszej ST.
Cena obejmuje odpowiednio:
• wytyczenie osi budowli, ustawienie znaków wysokościowych, wyznaczenie krawędzi
wykopów,
• wykonanie wykopów, podsypek, zasypek, zagęszczenie,
• umocnienie ścian wykopów,
• utrzymanie wykopów w stanie suchym (wg ST-01.04.),
• usunięcie nadmiaru ziemi z Placu Budowy,
• przewozy, złożenie ziemi,
• koszty zakupu ziemi,
• plantowanie dna wykopu,
• pryzmowanie odkładu
• zasypanie wykopów gruntem,
• badania materiału,
• uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.
10.
PRZEPISY ZWIĄZANE
• PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
• BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
• PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
• PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie
• PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
• PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole. Podział i opis gruntów.
• PN-74/B-02481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
• „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych
• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” lub odpowiednie
normy UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo”
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
ST 01.02.
PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE
KOD CPV:45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
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1.

WSTĘP

1.1.
Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru przyłącza wodociągowego wraz z uzbrojeniem do budynku edukacyjno-promocyjnego w
Bysławiu
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna /ST/ ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Robotach wymienionych w punkcie 1.1.

1.2.

Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót związanych z budową przewodu
wodociągowego rozdzielczego wraz z uzbrojeniem z uwzględnieniem poniższych uwag ogólnych:
• przewiduje wykonanie zagęszczonych podsypek wyrównawczych z piasku średniego dobrze
1.3.

•

•
•
•

uziarnionego grubości 10 cm,
obiekty występujące na trasie przewodu należy także posadowić na zagęszczonej podsypce z
piasku, a przy występowaniu wody gruntowej na zagęszczonej podsypce z piasku wykonanej
na geowłókninie,
nad przewodami z tworzyw sztucznych należy ułożyć taśmę PE z wtopioną wkładką
identyfikacyjną z drutu miedzianego,
krzyżujące się z wykonywanymi wykopami rury i kable należy przy wykonywaniu robót
zabezpieczyć podwieszając je,
przejścia przewodów przez ściany obiektów sieciowych wykonać jako szczelne,

W zakres Robót ujętych niniejszą Specyfikacją Techniczną wchodzi:
1.3.1. Przewód wodociągowy – połączenie wodociągowe
Przyjęto wykonanie przyłącza wodociągowego z rur PE o średnicy 32 mm o długości L = 18,5 m
1.3.2. Montaż armatury wodociągowej na istniejących i projektowanych przewodach
Przyjęto montaż:
- armatury zaporowej;
Armaturę należy zabezpieczyć przed przesunięciem.
Do prac towarzyszących należy zaliczyć między innymi geodezyjne wytyczenie tras
wodociągowych oraz ich inwentaryzację powykonawczą.
1.4.
Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami przyjętymi w zeszycie nr 3
„Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci Wodociągowych” wydanych
przez COBRTI INSTAL, obowiązującymi normami i Dokumentacją Projektową oraz specyfikację
–wymagania ogólne
Pojęcia ogólne:
Przewód wodociągowy – połączenie wodociągowe – przewód przeznaczony do doprowadzania
wody do instalacji wodociągowej.
Urządzenia uzbrojenia sieci:
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Uzbrojenie przewodów wodociągowych – armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające
prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej.
Armatura sieci wodociągowej – w zależności od przeznaczenia:
- armatura zaporowa – zasuwy, przepustnice, zawory,
- armatura regulująca – zawory regulujące i redukcyjne,
armatura czerpalna – zdroje uliczne.
Rura ochronna – rura o średnicy większej od rury przewodowej, służąca do przenoszenia obciążeń
zewnętrznych i do zabezpieczania rurociągu przy pokonywaniu przeszkód terenowych.
-

Blok oporowy – element zabezpieczający przewód przed przemieszczeniem się w poziomie i w
pionie na skutek ciśnienia.
Inne definicje – pozostałe definicje zgodnie z normą PN-B-01060.
1.5.
Wymagania dotyczące Robót
1.5.1. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne
wymagania podano w ST-00.00.
2.
MATERIAŁY
2.1.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00.00
„Wymagania ogólne”. Wszystkie użyte do budowy materiały powinny być dopuszczone do
stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane. Zastosowane materiały
dobrano tak, aby ich skład a także wzajemne oddziaływania nie powodowały pogorszenia jakości
wody oraz zmian powodujących obniżenie trwałości sieci.
2.2.

Rury przewodowe
2.2.1. Rury PE do przesyłania wody.
Rury PE w kolorze niebieskim zgodne z normami PN-EN 12201, PN-EN 13244, łączone za
pomocą łączników zaciskowych bądź poprzez zgrzewanie za pomocą muf elektrooporowych i za
zgrzewanie doczołowe ( dla rur o średnicy >63 mm).
2.2.2. Kształtki
Na zmianach kierunku, w miejscach podłączenia z armaturą złączki zaciskowe (wg atestu
AT/99-02-0686-02 COBRTI INSTAL), kształtki z PE, z żeliwa sferoidalnego dla zastosowań
wodociągowych.
2.2.3. Rury ochronne
Rury ochronne należy wykonać z materiałów trwałych, szczelnych, wytrzymałych mechanicznie i
odpornych na działanie czynników agresywnych. Do wykonania rur ochronnych stosować rury
stalowe bez szwu walcowane na gorąco wg PN-80/H-74219 malowane wewnętrznie asfaltozą
(WM) i zabezpieczone zewnętrznie powłoką bitumiczną z podwójną przekładką (ZO2) lub rury
polietylenowe PE 80 SDR17.
2.2.4. Kruszywo
Piasek na podsypkę i obsypkę rur wg PN-87/B-01100.
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2.2.5.

Pianka poliuretanowa

Pianka poliuretanowa do uszczelniania końców rur ochronnych.
2.2.6. Pierścienie samouszczelniające
Pierścienie samouszczelniające do uszczelniania końców rur ochronnych.
2.2.7. Opaski dystansowe
Opaski dystansowe z HDPE typu F/G na rurach przewodowych ułożonych w rurze ochronnej.
2.2.8. Mieszanka betonowa
Beton klasy B15 wg PN-88/B-06250 do wypełnienia przestrzeni między tylną ścianą bloku a
gruntem rodzimym w przypadku, gdy ten swą tylną ścianą nie będzie się opierał o grunt
nienaruszony.
2.3
Armatura sieci wodociągowej
Armatura sieci wodociągowej musi spełniać warunki określone w normach PN-EN1074-1÷5:2002
oraz PN-89/M74092, PN-EN12201-1.
2.3.1. Armatura zaporowa.
Zaprojektowano armaturę i kształtki z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 zgodnie z EN 1563
(GGG400 – DIN1693) zewnątrz i wewnątrz epoksydowanego z uwzględnieniem zaleceń
jakościowych i odbiorowych Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnego. Jako armaturę
odcinającą należy stosować zasuwy żeliwne klinowe z kołnierzem i kielichem wciskowym do rur
PVC (korpus, pokrywa i pierścień dociskowy z żeliwa sferoidalnego, wrzeciono ze stali
nierdzewnej, klin z żeliwa sferoidalnego z powłoką elastomerową dopuszczoną do kontaktu z
wodą pitną).
2.3.2. Skrzynki uliczne.
Jako armaturę uzupełniającą traktuje się skrzynki uliczne stosowane w podziemnych instalacjach
wodnych zgodne z PN-85/M-74081. Skrzynki uliczne żeliwne z kołnierzem okrągłym i pokrywą
okrągłą do armatury zamykającej oznaczonej symbolem „W” na pokrywie skrzynki ulicznej
powinny być umieszczone w sposób trwały i czytelny następujące dane:
− znak wytwórcy,
− litera W na pokrywie skrzynki.
Skrzynki powinny być pokryte lakierem asfaltowym wg BN-75/6114-01.
2.4
Bloki oporowe i podporowe
Bloki oporowe i podporowe wykonać według BN-81/9192-04.
Bloki oporowe i podporowe należy umieszczać: przy końcówkach, odgałęzieniach, pod zasuwami,
a także na zmianach kierunku:
− dla przewodów z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu kształtek.
− dla przewodów żeliwnych i stalowych (nie łączonych przez spawanie na styk) o średnicy
powyżej 80 mm i kącie odchylenia większym niż 100.
W rurociągach z PE w miejscu bloków oporowych jako sztywne wzmocnienie złącz kielichowych
można stosować: opaski i dwupierścieniowe jarzma obejmujące kielichy rur i kształtek, nasuwki
dwudzielne skręcane, ściągi składające się z dwóch opasek.
2.5

Składowanie materiałów
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2.5.1

Rury przewodowe

Rury z PE można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej w wiązkach,
opierając ramkę o ramkę, jedna na drugiej nie wyżej niż na 2m. Spodnia warstwa rur powinna być
ułożona na drewnianych łatach o szerokości min. 50mm. Rozstaw podpór max. 2m. W okresie
letnim zabezpieczyć rury przed nadmiernym wpływem promieniowania słonecznego poprzez
zadaszenia. Rur z PE nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. Rury mają na obu
końcach zaślepki, które należy zdejmować bezpośrednio przed montażem. Powierzchnia
składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych.
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w
sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub
pojedynczych rur.
2.5.2 Armatura
Armatura zgodnie z normą PN-92/M-74001 powinna być przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję.
2.5.3. Bloki oporowe i podporowe
Bloki oporowe i podporowe składować na placu składowym lub stanowisku przyobiektowym.
Ponad obszarem składowisk nie mogą przebiegać napowietrzne przewody instalacji
energetycznych, oświetlenia itp. Składowane bloki oporowe należy ustawić w pozycji
wbudowania, bloki typoszeregu I można składować w pozycji leżącej na podkładach drewnianych
warstwami po 3 lub 4 sztuki.
2.5.4. Skrzynki uliczne
Skrzynki mogą być przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji działających
korodująco. Składowiska powinny być utwardzone i odwodnione.
2.5.5 Kruszywo
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
3.
SPRZĘT
3.1
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne”
3.2

Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych

W zależności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziemnych i
wykończeniowych:
− piłę motorową łańcuchową 4,2 KM,
− żuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 ton,
− koparkę podsiębierną 0,25 m3 do 0,40 m3,
−

spycharkę do 100 KM,
− sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy,
walec wibracyjny,
− specjalistyczny sprzęt do uzupełniania nawierzchni.
3.3

Sprzęt do robót montażowych
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W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt
montażowy:
− samochód dostawczy do 0,9 t,
− samochód skrzyniowy do 5 t,
− samochód skrzyniowy od 5 do 10 t,
−

samochód samowyładowczy od 25 do 30 t,
− samochód beczkowóz 4 t,
− beczkowóz ciągniony 4000 dm3,
−

przyczepę dłużycową do 10 t,
− żurawie samochodowe do 4 t, od 5 do 6 t, od 7 do 10 t,
− żurawie samojezdne kołowe do 5 t, od 7 do 10 t,
− wciągarkę ręczną od 3 do 5 t,
−

wciągarkę mechaniczną z napędem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 5 t,
− wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym 0,5 t,
− spawarkę elektryczną wirującą 300 A,
−

zgrzewarkę do połączeń doczołowych,
− maszynę do przewiertów sterowanych
− zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 kVA,
− kocioł do gotowania lepiku od 50 do 100 dm3,
−

pojemnik do betonu do 0,75 dm3,
− giętarkę do prętów mechaniczna,
− nożyce do prętów mechaniczne elektryczne.
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i
warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie.
4.
TRANSPORT
4.1.
Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. Wykonawca
jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na właściwości wykonanych robót.
4.2.
Transport rur przewodowych
Transport rur powinien odbywać się temperaturze otoczenia –500C do +300C. Wykonawca
zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Przy transporcie rur luzem
powinny one na całej swej długości stykać się z podłogą pojazdu jeżeli długość rur jest większa
niż długość pojazdu to max wielkość nawisu może wynieść 1m, a przy układaniu w stosy na
samochodzie wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1m.
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub
dźwigu z belką (trawersem). Nie wolno stosować zawiesi z lin stalowych lub łańcuchów. Gdy rury
zostały załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy)
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przed rozładunkiem wiązki należy wyjąć rury „wewnętrzne”.
4.3.
Transport armatury
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z
obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna
powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki.
4.4.
Transport kruszyw
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Podczas transportu kruszywa powinny
być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne – przed rozpyleniem.
4.5.
Transport bloków oporowych
Transport bloków może odbywać się dowolnymi transportu. Bloki mogą być układane w pozycji
pionowej lub poziomej tak, aby przy równomiernym rozłożeniu ładunku wykorzystana była
nośność środka transportu. Ładunek powinien być zabezpieczony przed możliwościa przesuwu w
czasie jazdy przez maksymalne wyeliminowanie luzów i wypełnienie pozostałych szczelin
(między ładunkiem a burtami pojazdu).
4.6.
Mieszanka betonowa
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej układania nie
powinien powodować:
−

segregacji składników
− zmiany składu mieszanki
− zanieczyszczenia mieszanki
− obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.
5.
WYKONANIE ROBÓT
5.1.
Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne”
5.2.
Roboty przygotowawcze
Zasady wykonania robót podano w ST -01.01 „Przygotowanie terenu pod budowę”
5.3.
Roboty ziemne
Zasady wykonania robót podano w ST -01.01 „Przygotowanie terenu pod budowę”
Roboty montażowe
5.4.1. Warunki ogólne
Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody z rurociągów
nie mniej jednak niż 0,1%. Głębokość ułożenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i
środków zabezpieczających podłoże i przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego
5.4.

przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu było
większe niż głębokość przemarzania gruntów hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o średnicy
poniżej 1000 mm i o 0,2 m dla rur o średnicy 1000 mm oraz powyżej. I tak przykrycie to powinno
odpowiednio wynosić:
− w strefie o hz = 1,0 m,
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Dławice zasuw powinny być zabezpieczone izolacją cieplną w przypadku, gdy wierzch dławicy
znajduje się powyżej dolnej granicy przemarzania w danej strefie. Odległość osi przewodu w
planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ścian budowli powinna być zgodna z
dokumentacją.
5.4.2. Wytyczne wykonania przewodów
Przed przystąpieniem do montażu sieci wodociągowej należy:
• dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu,
• wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-B-10736:1999,
•
•

obniżyć poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych (w przypadku
wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych lub opadowych),
przygotować podłoże pod rurociąg zgodnie z dokumentacją.

Montaż rurociągów może odbywać się dwoma metodami:
• montaż odcinków rurociągów na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,
• montaż odcinków rurociągu w wykopie.
Rury w wykopie powinny byă uůoýone w osi montowanego przewodu z zachowaniem
spadków. Na caůej důugoúci powinny przylegaă do podůoýa na co najmniej Ľ obwodu.
Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z PE należy dokonać oględzin tych materiałów.
Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rur i kształtek powinny być gładkie, czyste, pozbawione
porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie
wymagań określonych w normach PN-EN 12201-1 - 4:2004.
Połączenia mechaniczne zaciskowe wykonuje się za pomocą złączek, które zaciskane są na
końcówkach rur. Połączenia te mają zastosowanie w przewodach wodociągowych o średnicach do
110 mm.
Połączenia rur z PE z rurami z innych materiałów wykonuje się za pomocą odpowiednich
kształtek kołnierzowych (adaptorów czołowych).
Polega to na wykonaniu odpowiedniego kołnierza na końcu rury z PE, a następnie nakłada się
na tę rurę kołnierz z żeliwa sferoidalnego lub ze stali nierdzewnej. Końcówka rury z PE z
kołnierzem oraz uszczelką musi znaleźć się wewnątrz złącza.
Połączenia rur PE i armatury poprzez kształtki kołnierzowe dla rur PE
Do wykonywania zmian kierunków przewodu należy stosować łuki, kolana i trójniki w
przypadkach, gdy kąt nachylenia w stopniach przekracza następujące wielkości:
− dla przewodów z tworzyw sztucznych, gdy kąt odchylenia przekracza wielkość dopuszczalnej
strzałki ugięcia przewodu podaną w warunkach technicznych wytwórni,
Wykonawca połączeń zgrzewanych winien posiadać aktualne świadectwo kwalifikacyjne.
Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do
+300C a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż +80C.
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce
ułożonego kanału przed zamuleniem.
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−

wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu,

−

wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec następnej
rury) winna być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30cm ponad wierzch rury z
wyłączeniem odcinków połączenia rur. Osie łączonych odcinków muszą znajdować się na
jednej prostej, co należy uregulować odpowiednimi podkładkami pod odcinkiem wciskowym.

5.4.3. Wytyczne

wykonania rur ochronnych
W miejscu kolizji wodociągu z kanalizacją sanitarną (wodociąg zlokalizowany poniżej kanalizacji
sanitarnej) w odległości mniejszej niż 0.6m na wodociągu zamontować rurę ochronną o długości
L=2.0m.
Wprowadzenie rury PE do rury ochronnej należy wykonać za pomocą płóz pierścieniowe
(dystansowe). Przed rozpoczęciem pracy ustalić konieczną ilość i typ elementów płóz. Otwarte
pierścienie luźno połączyć na rurociągu, końce pierścieni wsunąć jeden w drugi i lekko zazębić.
Miejsca styku pierścieni z rurą przewodową owinąć taśmą. Pierścienie płozy zacisnąć
symetrycznie przy pomocy urządzenia zaciskowego do montażu aż niemożliwe będzie
przesuwanie pierścienia po rurze.
Elementów płóz nie można zaciskać jednostronnie. Położenie płóz na rurociągu należy ustalić
wcześniej, ponieważ późniejsze rozwiązanie płóz jest niemożliwe.
Podpory (płozy) powinny znajdować się bezpośrednio za kielichami rur. Przy końcach
przejściowej należy zamontować pierścienie podwójne.
Przestrzeń między rurociągiem roboczym, a wewnętrzną ścianką rury ochronnej, na wlocie i
wylocie, z obu końców rury ochronnej zamknąć korkiem z pianki poliuretanowej, na długości nie
mniejszej niż 10cm, mierząc od krawędzi rury przejściowej i pierścieniem samouszczelniającym.
Rury ochronne izolowane fabrycznie. Do uzupełnienia nierówności i ubytków w izolacji
zastosować (zgodnie z DIN30672) butylmastik.
5.4.4. Wytyczne wykonania bloków oporowych
Bloki oporowe należy umieszczać przy wszystkich węzłach (odgałęzieniach), pod zasuwami i
hydrantami, a także na zmianach kierunku: dla przewodów z tworzyw sztucznych przy
zastosowaniu kształtek, zaś dla przewodów żeliwnych o średnicy powyżej 80 mm i kącie
odchylenia większym niż 100. Blok oporowy powinien być tak ustawiony, aby swą tylną ścianą
opierał się o grunt nienaruszony. W przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku, należy
przestrzeń między tylną ścianą bloku a gruntem rodzimym zalać betonem klasy B15. Odległość
między blokiem oporowym i ścianką przewodu wodociągowego powinna być nie mniejsza niż
0,10 m. Przestrzeń między przewodem a blokiem należy zalać betonem klasy B15 izolując go od
przewodu dwoma warstwami papy.
Wykop do rzędnej wierzchu bloku można wykonywać dowolną metodą, natomiast poniżej - do
rzędnej spodu bloku - wykop należy pogłębić ręcznie tuż przed jego posadowieniem, zgodnie z
normą BN-81/9192-04. Wykop w miejscu wbudowania bloku należy zasypywać (do rzędnej
wierzchu bloku) od strony przewodu wodociągowego.
5.4.5. Armatura odcinająca
Armaturę odcinającą (zasuwy) należy instalować:
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− na węzłach wodociągowych (przy odgałęzieniach),
− w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej.
5.4.6. Elementy

montażowe
Elementy te należy stosować:
− sprzęgła i łączniki dla montażu zasuw i przewodów zlokalizowanych w gruncie oraz dla
łączenia przebudowanych odcinków przewodów z istniejącymi.
5.4.7. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i
obiektów na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubość
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 powinna wynosić:
−dla przewodów z rur żeliwnych
– 0,5 m,
−dla przewodów z innych rur
– 0,3 m.
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypu w
obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach
przewodu, zgodnie z PN-B-06050:1999. Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać
mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu
powinien być nie mniejszy niż 0,95. W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej
drodze o nawierzchni ulepszonej i trudności osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu co
najmniej 1, należy zastąpić górną warstwę zasypu wzmocnioną podbudową drogi.
5.4.8. Izolacje – zabezpieczenie przewodu
Rury oraz elementy żeliwne i stalowe, złącza na połączenie uszczelką gumową, na połączenie
łącznikami, śrubowe powinny być zabezpieczone zgodnie z dokumentacją. Izolacja powinna
stanowić szczelną jednolitą powłokę przylegającą do wierzchu przewodu na całym obwodzie i nie
powinna mieć pęcherzy powietrznych, odprysków i pęknięć. Połączenia rur żeliwnych i stalowych
po przeprowadzeniu badania szczelności odcinka przewodu powinny być dokładnie oczyszczone,
a następnie zaizolowane. Izolacja złączy powinna zachodzić co najmniej 10 cm poza połączenie z
izolacją rur. Do izolacji rur należy stosować: lepiki asfaltowe odpowiadające normie
PN-57/B-24625, asfalty przemysłowe izolacyjne PS odpowiadające normie PN-76/C-96178,
welon z włókna szklanego wg BN-87/6755-06. Bitumiczne powłoki na rurach należy wykonywać
w oparciu o normy PN-70/M-97051.
5.4.9. Próby ciśnieniowe, dezynfekcja
5.4.9.1 Środki ostrożności przed próbami przewodów
1. Przed próbami przewodów Wykonawca powinien zapewnić, że jest on umocowany
odpowiednio i parcie od łuków, kolan, odgałęzień i końców rur jest przenoszone na stały
grunt lub odpowiednie tymczasowe zamocowanie.
2. Otwarte końce powinny być zakończone korkami, pokrywami lub odpowiednio
połączonymi ślepymi kołnierzami.
5.4.9.2 Świadectwo prób
Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru przynajmniej jeden pełny dzień
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roboczy wcześniej o zamiarze przeprowadzenia prób na odcinku przewodów.
5.4.9.3 Próby rurociągów ciśnieniowych
Zwraca się uwagę Wykonawcy na procedury określone w Projekcie dla prób ciśnieniowych
rurociągów oraz na Polskie Normy, PN – 97/B – 10725, (Próby ciśnieniowe). Próby
rurociągów ciśnieniowych, według Kontraktu powinny przestrzegać procedur określonych
w tym dokumencie.
5.4.9.4 Płukanie i czyszczenie przewodów
Na zakończenie próby hydraulicznej na przewodzie, rurociąg powinien być dokładnie
przepłukany czystą wodą w celu usunięcia luźnych materiałów wewnątrz rur.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za rurociągi, pompy, przyłącza etc., niezbędne do
otrzymania wody do prób etc. z wodociągów łącznie ze związanymi kosztami. Obejmuje to
zabezpieczenie beczkowozów i cystern, jeżeli są niezbędne.

6.

Wykonawca poczyni własne przygotowania i będzie odpowiedzialny za wszystkie koszty
związane z odprowadzeniem wody użytej do prób I czyszczenia.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.
Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne”
6.2.
Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i
z częstotliwością określoną w niniejszej OST i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru.
Kontrolę, badania i pomiary wykonywać w oparciu o założenia normę:
PN-B-10725:1997
6.2.2.1 Odbiór techniczny częściowy
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na:
− zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją
geodezyjną. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno
przekraczać 0,1 m dla przewodów z tworzyw sztucznych i 0,02 m dla pozostałych.
Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie
powinno przekraczać dla przewodów z tworzyw sztucznych ±0,05 m, dla pozostałych ± 0,02
m,
− zbadaniu prawidłowości wykonania spawów w sposób ustalony w dokumentacji,
− zbadaniu zabezpieczenia przed korozją przez oględziny izolacji,
−

zbadaniu zabezpieczenia przeciw prądom błądzącym przez oględziny izolacji oraz punktów
kontrolnych,
− zbadaniu usytuowania bloków oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji,
− zbadaniu przez oględziny zabezpieczeń przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,
−

zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
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naruszenia podłoża naturalnego sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z
projektantem lub nadzorem,
− zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z
dokumentacją,
− zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien być
drobny i średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony,
− zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z
PN-B-10725. Dotyczy to także przewodów układanych nad terenem o konstrukcji samonośnej
i na lub pod konstrukcją nośną.
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółem próby szczelności
przewodu, inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami
i deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i
armatury, jest przedłożony podczas spisywania protokółu odbioru technicznego - częściowego,
który stanowi podstawę do decyzji o możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci
wodociągowej. Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego - częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy, przy
odbiorze technicznym - częściowym przewodu wodociągowego, zgłosić inwestorowi do odbioru
roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie próby i sprawdzenia przewodu, zapewnić
geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą.
6.2.2.2. Odbiór techniczny końcowy
Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na:
− zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją
geodezyjną,
−

zbadaniu zgodności protokółów odbioru: próby szczelności, wyników badań
bakteriologicznych oraz wyników stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu,
− zbadaniu izolacji cieplnej oraz jej zabezpieczenia dla przewodów wodociągowych układanych
nad terenem,
− zbadaniu rozstawu armatury i jej działania,
− zbadaniu szczelności, komór i studni wodociągowych, szczególnie przy przejściach przez
ściany.
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółami odbiorów
technicznych częściowych przewodu wodociągowego, projektem z wprowadzonymi zmianami
podczas budowy, wynikami badań bakteriologicznych, wynikami badań stopnia zagęszczenia
gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacją geodezyjną jest przedłożony podczas spisywania
protokółu odbioru technicznego końcowego na podstawie którego przekazuje się inwestorowi
wykonany przewód sieci wodociągowej. Konieczne jest także dokonanie wpisu do dziennika
budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego.
Teren po budowie przewodu wodociągowego powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. l p. 2 ustawy, przy odbiorze
końcowym złożyć oświadczenia:
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−

o wykonaniu przewodu wodociągowego zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na

budowę i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powołanymi w
warunkach przepisami i polskimi normami),
− o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania
- ulicy i sąsiadującej nieruchomości.
6.2.2.3. Badanie szczelności przewodu
− próby szczelności wykonywać sukcesywnie w miarę postępu robót zgodnie z wymogami
PN-B-10725. Do próby należy przystąpić po usztywnieniu przewodu, właściwym jego
zaślepieniu i odsłonięciu wszystkich uszczelnianych złączy. Długość odcinka próbnego nie
większa niż 300 m.
− W czasie przeprowadzania próby szczelności należy w szczególności przestrzegać
następujących warunków:
−

przewód nie może być nasłoneczniony, a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie
może być niższa niż 100C
− napełnianie przewodu powinno się odbywać powoli od najniższego punktu
−

temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 200C
− po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12
godzin w celu ustabilizowania
− ciśnienie próbne powinno wynosić 1 MPa, po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w
przewodzie należy przez okres 30 minut sprawdzać jego poziom
− po zakończeniu próby szczelności należy ciśnienie zmniejszać powoli w sposób kontrolowany,
a przewód opróżnić z wody
Wyniki prób szczelności odcinka jak i całego przewodu powinny być ujęte w protokołach
podpisanych przez wykonawcę, nadzór inwestorski i użytkownika.
7.
OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne”
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu wodociągowego.
8.
ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały
wyniki pozytywne.
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
− roboty montażowe wykonania przewodu wodociągowego połączeniowego,
− wykonania izolacji,
−

zasypany zagęszczony wykop.
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m.
9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI
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Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne”.
Cena 1 m wykonanego i odebranego wodociągu obejmuje:
- oznakowanie robót,
- dostawę materiałów,
- wykonanie robót przygotowawczych,
-

wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego
odwodnienie,
przygotowanie podłoża i fundamentu,
wykonanie sączków,
wykonanie włączenia do wodociągu,
ułożenie przewodów wodociągowych i armatury,
wykonanie izolacji,

zasypanie i zagęszczenie wykopu,
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.
Zakres prac objętych niniejszą specyfikacją:
-

Przewód wodociągowy – przyłącze wodociągowe o średnicy 32 mm o długości L = 18,5 m - 1 kpl.
10.
PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Ustawy
• Ustawa a dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. Nr 207 z 2003r.,
•
•
•
•
•
•

poz. 2016 z późn.zmianami).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz.U. Nr
147 z 2002r. poz. 1229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. – o dozorze technicznym (Dz.U. nr 122, poz. 1321 z
późn.zmianami).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 z
późn.zmianami).
Ustawa z 21 marca 1985r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. nr 204 z 2004r.,
poz. 2086).

•

10.2
•

•

•

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzeniu ścieków (Dz.U. nr 72, poz. 747).
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 budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U.
nr 209, poz. 1779)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie określenia
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polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat

•

•

•

•

10.3

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 bezpieczeństwa 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 budowlanych 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 dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.
nr 202, poz. 2072).
Normy
− PN-EN 1074-1:2002
Armatura wodociągowe. Wymaganie użytkowe i badania
sprawdzające. Część 1: Wymagania ogólne.
− PN-EN 1074-2:2002
Armatura wodociągowe. Wymaganie użytkowe i badania
sprawdzające. Część 2: Armatura zaporowa.
− PN-EN 1074-3:2002
Armatura wodociągowe. Wymaganie użytkowe i badania
sprawdzające. Część 3: Armatura zwrotna.
− PN-EN 1074-4:2002
Armatura wodociągowe. Wymaganie użytkowe i badania
sprawdzające. Część 4: Zawory napowietrzająco-odpowietrzające.
− PN-EN 1074-5:2002
Armatura wodociągowe. Wymaganie użytkowe i badania
sprawdzające. Część 5: Armatura regulująca.
− PN-EN 681-1:2002
Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe
dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma.
−

PN-EN 681-2:2002
Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe
dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery
termoplastyczne.
− PN-EN 12201
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do tworzyw
sztucznych. Polietylen (PE).
−

PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.
− PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia.
Terminologia.
− PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
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−

PN-81/B-03020

Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie.
− PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie
nominalne 1 MPa.
− PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociągowych.
− PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów.
− PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów
zewnętrznych i ich części składowych.
− BN-81/9192-04 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki
techniczne wykonania i wbudowania.
− BN-81/9192-05 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Wymiary i

10.4
•
•
•
•

warunki stosowania.
− PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.
Inne dokumenty
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych – zeszyt 3 – COBRTI
INSTAL
Instrukcja projektowania, montażu i układaniu rur PVC-U i PE – GAMRAT
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci wodociągowych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
ST 01.03.
PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ
KOD CPV:45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
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1.
WSTĘP
1.1.
Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej do budynku edukacyjno-promocyjnego w
Bysławiu.
1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Robotach wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót związanych z przewodami
grawitacyjnymi kanalizacji sanitarnej i deszczowej zarówno w gruntach nawodnionych jak i
nienawodnionych:
Ogólne zestawienie zakresu rzeczowego robót:
• budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej,
1.4.Określenia podstawowe
Sieć kanalizacyjna – układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów inżynierskich,
znajdujących się poza budynkami od pierwszej studzienki licząc od strony budynku do
oczyszczalni ścieków lub wylotów kanałów burzowych albo deszczowych do odbiorników
Sieć kanalizacyjna sanitarna – sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków
bytowo – gospodarczych i przemysłowych
Kanalizacja grawitacyjna – system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki
sile ciężkości
Przyłącze – przewód odpływowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub wpustu
ulicznego
Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna – na kanale nieprzełazowym przeznaczona do
kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów
Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w
planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych
Studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia, co najmniej
dwóch kanałów dopływowych w jeden odpływowy
Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności
eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej
powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika.
Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą.
Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.
Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków.
Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory
roboczej.
Pozostałe określenia zgodnie z normą PN-EN 752-1
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji wymagania ogólne
1.6.Dokumentacja robót montażowych sieci kanalizacyjnych
Dokumentację robót montażowych sieci kanalizacyjnych stanowią:
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra
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Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. „w sprawie szczegółowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr120, poz.1133), dla
przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia
na budowę,
- projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego(Dz.U. z
2004r. Nr 202, poz.2072)
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.
Nr108, poz.953 z późniejszymi zmianami)
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z
ustawą z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r.
Nr92, poz.881)
- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z
załączonymi protokołami z badań kontrolnych,
- dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe
dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z
dnia 7 lipca 1994r. – tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
późniejszymi zmianami)
Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji zadania.
2. MATERIAŁY
2.1.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST -00.00
„Wymagania ogólne”.
2.2.Rury kanałowe
2.2.1 Rury kielichowe PVC
Rury PVC z nie spienionego kauczuku, gładkich, w kolorze czerwono-brązowym RAL8023
łączonych kielichowo z uszczelkami gumowymi wg PN-EN 1401-1:1995 o średnicy Ø0,160 m 0,250m w klasie sztywności SN8 i SN12
2.2.2 Rury ochronne
Rury ochronne należy wykonać z materiałów trwałych, szczelnych, wytrzymałych mechanicznie i
odpornych na działanie czynników agresywnych. Do wykonania rur ochronnych stosować rury
stalowe bez szwu walcowane na gorąco wg PN-80/H-74219 malowane wewnętrznie asfaltozą
(WM) i zabezpieczone zewnętrznie powłoką bitumiczną z podwójną przekładką (ZO2) lub rury
polietylenowe PE 100 SDR17.
2.3
Kształtki
Na kanalizacji grawitacyjnej zamontować kształtki z PVC wg PN – EN 1401 – 1:1995 o średnicy
Ø0,160-0,315 m.
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2.4
Studzienki kanalizacyjne
Zaleca się stosowanie studzienek betonowych spełniających wymagania normy
PN-EN1917:2004
Na trasie kanałów i przykanalików astosowano również studzienki rewizyjno-połączeniowe z
tworzyw sztucznych wykonanych z następujących elementów:
• kinety z PP trzema wlotami i jednym wylotem; średnica kinety 400 mm
• rury trzonowej z PVC o średnicy 400 mm
• rury teleskopowej z włazem żeliwnym
Studzienki z tworzyw sztucznych muszą odpowiadać normom PN-EN 13598-1; PN-EN
13598-2:2009/AC:2009 i posiadać odpowiednie aprobaty techniczne
2.4.1 Komora robocza
Komora robocza studzienki (powyżej wejścia kanałów) powinna być wykonana z:
- kręgów betonowych lub żelbetowych odpowiadającym normie
BN-86/8971-08
- muru z cegły kanalizacyjnej klasy 25 wg PN-12037
- część monolityczna z betonu hydrotechnicznego klasy B25, W4, M-100 wg
BN-62/6738-03, -04, -07 lub B35. Stopień wodoszczelności betonu W-4
odpowiada ciśnieniu wody 0,4 MPa, przy którym nie zauważa się jej
przesiąkania przez próbkę betonową po 90 twardnienia. Stopień odporności
betonu na działania mrozu M-100 odpowiada 100 cyklom kolejnego
zamarzania i odmrożenia próbek betonowych (jeden cykl obejmuje
zamrażanie próbki przez okres 4 godzin, a następnie jej rozmrożenie przez
4 godziny)
- komorę roboczą przykryć płytą pokrywową żelbetową okrągłą wg
KB-38.4.3./1
- studzienki bez komina płytą PP 1440/60
2.4.2 Dno studzienki
Dno studzienki wykonać jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy min. B25 lub B35
2.4.3 Właz kanałowy
Na studzienkach zamontować włazy kanałowe żeliwa szarego GG25 f600 typu ciężkiego klasy
D400 wg PN-EN 124:2000.
2.4.4 Stopnie złazowe
W studzienkach zamontować stopnie złazowe żeliwne 1212E lub powlekane typu U327 wg
PN-EN 13101:2005
Studzienki posadowione w drogach wyposażyć w pierścienie odciążające. Studnie betonowe
wyposażyć w odpowiednie tuleje przejściowe.
2.5
Składowanie materiałów
2.5.1 Rury kanałowe
Rury z PVC można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej w wiązkach,
opierając ramkę o ramkę, jedna na drugiej nie wyżej niż na 2m. Gdy rury są składowane (po
rozpakowaniu) w stertach, należy zastosować boczne wsporniki z drewna w maksymalnych
odstępach co 1,5m. Spodnia warstwa rur powinna być ułożona na drewnianych łatach o szerokości
min. 50mm i wysokości takiej aby kielichy nie miały kontaktu z podłożem. Rozstaw podpór max.
2m. W stercie (rury po rozpakowaniu) nie powinno się znajdować więcej niż 7 warstw,
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maksymalna wysokość składowania 1,5m. Kielichy rur winny być tak wysunięte, aby końce rur z
wyższej warstwy nie spoczywały na kielichach warstwy niższej. W okresie letnim zabezpieczyć
rury przed nadmiernym wpływem promieniowania słonecznego poprzez zadaszenia. Rury PVC
mają na obu końcach zaślepki, które należy zdejmować bezpośrednio przed montażem.
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się
wód opadowych. Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup,
wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do
poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.
2.5.2 Kręgi
Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy składowaniu wyrobów w pozycji
wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno
umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów.
2.5.3 Cegła kanalizacyjna
Cegła kanalizacyjna może być składowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z
odpowiednimi spadkami umożliwiającymi odprowadzenie wód opadowych. Cegły w miejscu
składowania powinny być ułożone w sposób uporządkowany, zapewniający łatwość przeliczenia.
Cegły powinny być ułożone w jednostkach ładunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.
Jednostki ładunkowe mogą być ułożone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o łącznej
wysokości nie przekraczającej 3,0 m. Przy składowaniu cegieł luzem maksymalna wysokość
stosów i pryzm nie powinna przekraczać 2,2 m.
2.5.5 Włazy kanałowe i stopnie
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji powodujących korozje.
Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona
i odwodniona.
2.5.6 Kruszywo
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
2.5.7 Cement
Cement powinien być przechowywany w silosach. Na budowie powinny znajdować się silosy w
ilości zapewniającej ciągłość robót. Składowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w
magazynach zamkniętych. Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci.
Czas przechowywania cementu nie może być dłuższy niż 3 miesiące.
3
SPRZĘT
3.1
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne”
3.2
Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych
W zależności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziemnych i
wykończeniowych:
• żuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 ton,
• koparkę podsiębierną 0,25 m3 do 0,40 m3,
• spycharkę do 100 KM,
• obudowę do wykopu skrzynkową lub boksową
• sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy,
walec wibracyjny,
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•

specjalistyczny sprzęt do uzupełniania nawierzchni.
3.3
Sprzęt do robót montażowych
W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt
montażowy:
• samochód dostawczy do 0,9 t,
• samochód skrzyniowy do 5 t,
• samochód skrzyniowy od 5 do 10 t,
• samochód samowyładowczy od 25 do 30 t,
• samochód beczkowóz 4 t,
• beczkowóz ciągniony 4000 dm3,
• przyczepę dłużycową do 10 t,
• żurawie samochodowe do 4 t, od 5 do 6 t, od 7 do 10 t,
• żurawie samojezdne kołowe do 5 t, od 7 do 10 t,
• wciągarkę ręczną od 3 do 5 t,
• wciągarkę mechaniczną z napędem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 5 t,
• wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym 0,5 t,
• kocioł do gotowania lepiku od 50 do 100 dm3,
• pojemnik do betonu do 0,75 dm3,
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i
warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie.
4.
TRANSPORT
4.1.
Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne”. Wykonawca
jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na właściwości wykonanych robót.
4.2.
Transport rur
Rury PVC w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości.
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub
dźwigu z belką (trawersem). Przy transporcie rur luzem powinny one na całej swej długości stykać
się z podłogą pojazdu jeżeli długość rur jest większa niż długość pojazdu to max wielkość nawisu
może wynieść 1m. Pojazd powinien posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Kielichy w
trakcie transportu nie mogą być narażone na dodatkowe obciążenia. Wykonawca zabezpieczy
wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił
bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Pierwszą warstwę rur kielichowych należy
układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się
wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po
ugnieceniu).
4.3.
Transport kręgów
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów,
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z
drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. Podnoszenie i opuszczanie kręgów o
średnicach 1,2 m i 1,4 m należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.
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4.4.
Transport cegły kanalizacyjnej
Cegła kanalizacyjna może być przewożona dowolnymi środkami transportu w jednostkach
ładunkowych lub luzem. Jednostki ładunkowe należy układać na środkach transportu
samochodowego w jednej warstwie. Cegły transportowane luzem należy układać na środkach
przewozowych ściśle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni środka
transportu. Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości burt. Cegły luzem mogą być
przewożone środkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek. Załadunek i
wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien się odbywać mechanicznie za pomocą
urządzeń wyposażonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek
wyrobów przewożonych luzem powinien odbywać się ręcznie przy użyciu przyrządów
pomocniczych.
4.5.
Transport włazów kanałowych
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być
przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą
stalową.
4.6.
Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie
spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.
4.7.
Transport kruszyw
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Podczas transportu kruszywa powinny
być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne – przed rozpyleniem.
4.8.
Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08.
5.
WYKONANIE ROBÓT
5.1.
Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonana kanalizacja sanitarna
5.2.
Warunki przystąpienia do robót
Warunki przystąpienia do robót zawarte są w ST 00.01 „Przygotowania terenu pod budowę”
5.3.
Roboty montażowe kanalizacji grawitacyjnej
Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania montażowych robót
kanalizacyjnych.
W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady
budowy kanału od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i
głębokości posadowienia kolektora powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową.
5.3.1 Ogólne warunki układania kanałów
Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do
budowy kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym
wykopu i podłoża na odcinku co najmniej 30 m. Przewody kanalizacji sanitarnej układać zgodnie
z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Materiały użyte do budowy przewodów powinny być
zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do
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wykopu, należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy
uszkodzeniu w czasie transportu i składowania.
Do wykopu należy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest
zrzucenie rur do wykopu. Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do
spadku dna wykopu.
Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej
swej długości, na co najmniej ¼ obwodu, symetrycznie do jej osi.
Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umożliwienia
właściwego uszczelnienia złączy. Poszczególne rury należy unieruchomić /przez obsypanie ziemią
po środku długości rury/ i mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić swego położenia
do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury /oś i
spadek/ za pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie
reperów pomocniczych. Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może
przekraczać 20 mm dla rur PVC. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku
nie może przekraczać 1 cm
Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu
zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowaną pokrywą.
Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy rury zasypać do
takiej wysokości aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym
zalaniu.
5.3.2 Kanały z rur PVC
Rury z PVC układać przy temperaturze powietrza od 0°C do +30° C. Przy układaniu
pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem, należy:
- wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu;
- wykonać złącza, przy czym rura kielichowa /do, której jest wciskany bosy koniec
następnej rury/winna być obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad wierzch rury z
wyłączeniem odcinków połączenia rur . Osie łączonych odcinków rur muszą się
znajdować na jednej prostej, co należy uregulować odpowiednimi podkładkami
pod odcinkiem wciskowym.
Rury z PVC należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym.
W celu prawidłowego przeprowadzenia montażu przewodu należy właściwie przygotować rury z
PVC, wykonując odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze, takie jak:
- przycinanie rur
- ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie
Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce rury pod
kątem 15 . Wymiary wykonanego skosu powinny być, takie, aby powierzchnia połowy grubości
ścianki rury była nadal prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury należy przy połączeniu
kielichowym wciskowym zaznaczyć głębokość złącza. Złącza kielichowe wciskane wykonać
wkładając do wgłębienia kielicha rury specjalnie wyprofilowaną, pierścieniową uszczelkę
gumową., a następnie wciskając bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim
nasmarowaniu go smarem silikonowym.
Potwierdzenie prawidłowego wykonania połączenie powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha
granicy wcisku oraz współosiowość łączonych elementów.
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5.3.3. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne o średnicy Ø1200 należy wykonać w konstrukcji mieszanej
monolityczno-prefabrykowanej zgodnie z Dokumentacją projektową i wymaganiami normy
PN-B-10729.
Elementy prefabrykowane zależnie od ciężaru można układać ręcznie lub przy użyciu lekkiego
sprzętu montażowego. Przy montażu elementów, należy zwrócić uwagę na właściwe ustawienie
kręgów i płyt,
wykorzystując oznaczenie montażowe /linie/ znajdujące się na wyżej wymienionych elementach.
Studzienki należy wykonać równolegle z budową kanalizacji sanitarnej. Przy wykonywaniu
studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad:
- studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w
odpowiednich odległościach (max. 50 m do 60 m przy średnicach do 0,80 m) lub na zmianie
kierunku kanału,
- studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów
bocznych,
- wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś (przy tych samych średnicach), oraz
wierzch w wierzch przy średnicach różnych.
- studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym, studzienki wykonywać należy zasadniczo w
wykopie
szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy występowaniu wody
gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym.
Sposób wykonania studzienek przelotowych przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa
oznaczonego symbolem KB-4.12.1/7 , a ponadto w „Katalogu powtarzalnych elementów
drogowych” opracowanym przez „Transprojekt” Warszawa.
Studzienki rewizyjne składają się z następujących części:
• komory roboczej,
• dna studzienki,
• włazu kanałowego,
• stopni złazowych.
Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy obudować i uszczelnić materiałem
plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej. Studzienki płytkie mogą być wykonane bez
kominów włazowych, wówczas bezpośrednio na komorze roboczej należy umieścić płytę
pokrywową, a na niej skrzynkę włazową wg PN-H-74051. Dno studzienki należy wykonać na
mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą. Kineta w dolnej części (do wysokości
równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój zgodny z przekrojem kanału, a powyżej
przedłużony pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego napełnienia kanału. Przy zmianie
kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast
w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi.
Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 3 ‰ w kierunku kinety. Studzienki usytuowane
w korpusach drogi (lub innych miejscach narażonych na obciążenia dynamiczne)powinny mieć
właz typu ciężkiego. W innych przypadkach można stosować włazy typu lekkiego. Poziom włazu
w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i zieleńcach górna
krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad poziomem terenu; na
gruntach wyniesiony około 50 cm ponad poziom terenu. W ścianie komory roboczej oraz komina
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włazowego należy zamontować mijankowo stopnie złazowe w dwóch rzędach, w odległościach
pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m.
5.3.4. Wytyczne wykonania rur ochronnych
Rury ochronne montować należy w następujących przypadkach:
- przy kolizji przewodu kanalizacyjnego z wodociągiem (wodociąg pod kanalizacją)
- przy kolizji przewodów energetycznych z projektowaną siecią
Końce rury ochronnej powinny być usytuowane poza obiektem w odległości od 1 do 2 m od jego
krawędzi. Rurę ochronną należy na obu końcach uszczelnić pianką poliuretanową i zabezpieczyć
rękawem termokurczliwym. Ma to zabezpieczyć wolną przestrzeń między przewodem a rurą
ochronną przed dostaniem się do jej wnętrza wody lub innych zanieczyszczeń. Na przewodach
wodociągowych zamontować rury ochronne dwudzielne
5.3.5. Izolacje
Izolację rur, studzienek wykonać zgodnie z Dokumentacją projektową.
Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną np. bitizolem
2R+2Pg. Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem
nadzoru szczególnie w przypadku środowiska silnie agresywnego (z uwagi na dużą różnorodność i
bardzo duży przedział natężenia czynnika agresji).
5.3.6. Udrożnienie istniejącej kanalizacji
Przed podłączeniem kanałów do istniejących ciągów kanalizacyjnych należy je udrożnić przez
oczyszczenie.
6.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.
Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne”
6.2.
Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i
z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. Kontrolę,
badania i pomiary wykonywać w oparciu o założenia norm:
− PN-92/B-10735
− PN-EN 1610:2002
− PN-B-10725:1997
W szczególności kontrola powinna obejmować:
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych
punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z
kruszywa mineralnego lub betonu,
- badanie odchylenia osi kolektora,
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek,
- badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,
- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,
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6.2.3.
-

sprawdzenie rzędnych posadowienia studni i pokryw włazowych,
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania
odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosić więcej niż ± 5 cm,
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm,
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm,
- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od
osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm,
- odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku),
- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m
powinien być zgodny z ST 00.01.,
- rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm.
7.
OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne”
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.
8.
ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały
wyniki pozytywne.
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- roboty montażowe wykonania sieci grawitacyjnej, przykanalików,
- wykonanie studzienek kanalizacyjnych,
- wykonania izolacji,
- zasypany zagęszczony wykop.
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.
9.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne”.
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
• oznakowanie robót,
• dostawę materiałów,
• wykonanie robót przygotowawczych,
• wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i
jego odwodnienie,
• przygotowanie podłoża i fundamentu,
• ułożenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studni,
• wykonanie izolacji rur i studzienek,
• zasypanie i zagęszczenie wykopu,
• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.
9.1. Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać niżej wymienione odcinki
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kanalizacji
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej Ø160 PVC o długości łącznej 16,5m
10.
PRZEPISY ZWIĄZANE
• „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw
sztucznych”;
• „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”;
• „Warunki
techniczne
wykonania
i
odbioru
robót
budowlano-montażowych”;
• Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr 9 – Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych
• Normy:
PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakością. .
PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej
PN-EN 598:2000 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich połączenie do
odprowadzania ścieków
PN-EN 1401-1:1995
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.
ISO 4435:1991 Rury i kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w
systemach odwadniających i kanalizacyjnych.
PN-EN 1610:2002Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole. Podział i opis gruntów.
PN-74/B-02481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
PN–B–10729:1999
Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie
PN-88/B-06250 Beton zwykły
PN—90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
żelbetowe. Nazwy i określenia.
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania
PN-72/H-83104 Odlewy z żeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obróbkę
skrawania i odchyłki masy
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PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia
BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne.
BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej
BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-81/9192-04 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne
wykonania i odbioru.
BN-91/8836-06 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-82/9192-06 Wodociągi wiejskie. Szczelność przewodów PVC układanych metodą
bezodkrywkową. Wymagania i badania przy odbiorze.
10.2. Inne dokumenty
21. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej – Warszawa 1986 r.
22. Katalog budownictwa:
KB4-4.12.1.(6) Studzienki połączeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(11) Studzienki ślepe (lipiec 1980)
KB1-22.2.6.(6) Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub
60 cm
23. „Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. „Transprojekt” – Warszawa,
1979-1982 r.
24. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.
25. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych, BPC WiK „Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa sierpień 1984 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
ST 01.04
INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA
KOD CPV:45332000-3 Roboty instalacyjne wodne
i kanalizacyjne
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1.
WSTĘP
1.1.
Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w budynku edukacyjno-promocyjnego w
Bysławiu w ramach zadania: „PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW
KOMUNALNYCH WRAZ Z BUDYNKIEM EDUKACYJNO-PROMOCYJNYM Z
INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: ELEKTR.WOD.- KAN., C.O. i WENT. ORAZ
INSTALACJAMI ZEWNETRZNYMI: ELEKTR., WOD.-KAN." W BYSŁAWIU (dz.geod.
412/3, 614/4, 525/4).”
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej. Niniejsza specyfikacja techniczna
związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:
• 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 inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i
trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany
materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne. nie mogą powodować
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych – zeszyt 7 „Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemysłowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.
2. MATERIAŁY
Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby producentów
krajowych i zagranicznych wskazanych przez inwestora.
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
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akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.
2.1. Przewody
Instalacja wodociągowa będzie wykonana:
• piony oraz odcinki do hydrantów z rur stalowych ocynkowanych, łączonych na łączniki i
kształtki ocynkowane i mosiężne.
• z rur wodociągowych, z polipropylenowych PP-R PN-20 stabilizowanych wkładką z włókna
szklanego, łączonych przez zgrzewanie lub rur PEX lub wielowarstwowych o połączeniach
za pomocą łączników skręcanych lub zaciskanych
Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC,
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierścieniami.
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych
wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami.
2.2. Armatura
Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę wypływową o
podwyższonym standardzie.
2.3. Izolacja termiczna
Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej grub. 30 mm,
Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.
wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do 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 magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w
pojemnikach.
4.3. Armatura
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy
składować w magazynach 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 krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na
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otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i
krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Montaż rurociągów
Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt. 5.2. należy przystąpić do właściwego
montażu rur, kształtek, armatury i grzejników
Rurociągi poziome mogą być prowadzone przy ścianach na lub pod stropami, na podporach,
wspornikach lub podwieszeniach. Przewody poziome układać ze spadkiem tak, aby zapewnić
możliwość odwodnienia instalacji. Należy je prowadzić powyżej przewodów wody zimnej i
przewodów gazowych.
Przewody układane w bruzdach ściennych i szlichcie podłogowej powinny być
zinwentaryzowane i naniesione na dokumentacji powykonawczej.
Przewody pionowe należy montować zachowując stałą odległość między ich osiami około 8
cm, a maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm na kondygnację.
Wszystkie przejścia rurociągów przez przegrody budowlane należy prowadzić w tulejach
ochronnych. Przestrzeń pomiędzy rurą i tuleją ochronną powinna być wypełniona szczeliwem
elastycznym obojętnym chemicznie w stosunku do materiału z którego jest wykonana rura.
Tuleje ochronne powinny mieć średnicę wewnętrzną większą od średnicy zewnętrznej
przewodu:
– co najmniej o 2 cm przy przejściu przez przegrodę pionową,
– co najmniej o 1 cm przy przejściu przez strop,
oraz powinny być dłuższe niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z każdej strony, a przy
przejściu przez strop powinny wystawać około 2 cm powyżej posadzki i około 1 cm poniżej tynku
na stropie. W tulejach ochronnych nie powinny znajdować się żadne połączenia rur.
5.1.1. Połączenia rur i kształtek stalowych
– połączenia spawane gazowe mieszaniną tlenu i acetylenu
– połączenia spawane łukowe elektrodami otulonymi
– połączenia gwintowane /dla średnic do 65 mm/
– połączenia kołnierzowe / dla średnic powyżej 65 mm/
5.1.2. Połączenia rur i kształtek miedzianych
– połączenia nierozłączne (lutowanie miękkie lub twarde, spawanie, łączenie za pomocą złączek
zaprasowywanych lub zaciskanych),
– połączenia rozłączne (za pomocą złączek zaciskowych rozłączalnych lub samozaciskowych).
Łączniki do rur to m.in. kolana, łuki, mufy, mufy redukcyjne, trójniki równoprzelotowe,
trójniki redukcyjne, śrubunki wykonywane są z miedzi, brązu, mosiądzu.
Wymagania ogólne dla połączeń spawanych określone są w tomie lI „Warunków technicznych
wykonania i odbioru robót.”
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy
betonowej i muru).
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.
Kolejność wykonywania robót:
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• wyznaczenie miejsca ułożenia rur,
• wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów.
• przecinanie rur.
• założenie tulei ochronnych,
• ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,
• wykonanie połączeń.

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń.
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między
zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem
termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu
przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez
przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą
odpowiednich 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.
Wykonaną instalację należy zaizolować akustycznie wełną mineralną grub. 50 mm.
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 termicznej 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 centralnego ogrzewania powinna być
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm,
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji 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
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producenta.
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną
fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić
badania ponownie.
7. ODBIÓR ROBÓT
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych – zeszyt 7" i „Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-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 minimalnych spadków odcinków poziomych.
• Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania
oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.
• Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać
końcowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.
• Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
• Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie
wykonywania robót,
• Dziennik budowy.
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez
dostawców materiałów),
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
• protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,
• Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
• zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej.
• protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek,
• aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupełnienia),
• protokoły badań szczelności instalacji.
8. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne".
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne".
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemysłowe". 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 Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1994
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• 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. Instalacje 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.
• PN-EN 1111:2002 Armatura sanitarna – Baterie termostatyczne (PN 10) – Ogólne
wymagania techniczne.
• PN-EN 12541:2005 Armatura sanitarna – Ciśnieniowe zawory spłukujące do misek
• ustępowych i samoczynnie zamykane zawory spłukujące do pisuarów.
• PN-EN 1286:2004 Baterie mechaniczne niskociśnieniowe – Ogólne wymagania techniczne.
• PN-EN 12541:2005 Armatura sanitarna – Ciśnieniowe zawory spłukujące do misek
ustępowych i samoczynnie zamykane zawory spłukujące do pisuarów PN 10.
• PN-EN 1287:2004 Baterie termostatyczne niskociśnieniowe – Ogólne wymagania
techniczne.
• PN-EN 1489:2003 Armatura w budynkach – Zawory bezpieczeństwa – Badania i
wymagania.
• PN-EN 1490:2004 Armatura w budynkach – Zespolone zawory nadmiarowe
temperaturowo-ciśnieniowe – Badania i wymagania.
• PN-EN 1491:2004 Armatura w budynkach – Zawory rozprężne – Badania i wymagania.
• PN-EN 15092:2008 Zawory w budynkach – Zawory mieszające na zasilaniu instalacji
ciepłej wody – Badania i wymagania (wersja angielska).
• PN-EN 1567:2004 Armatura w budynkach – Zawory redukcyjne i zespolone zawory
redukcyjne ciśnienia wody – Wymagania i badania.
• PN-EN ISO 15874-1:2013-06 Systemy przewodów rurowych do instalacji wody ciepłej i
zimnej. Polipropylen (PP). Część 1: Postanowienia ogólne.
• PN-EN ISO 15874-2:2013-06
PN-EN ISO 15874-2:2013/Ap1:2016-09 Systemy
przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej.
Polipropylen (PP). Część 2: Rury.
• PN-EN ISO 15874-3:2013-06 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody ciepłej i zimnej. Polipropylen (PP). Część 3: Kształtki.
• PN-EN ISO 15874-5:2013-06 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 5: Przydatność systemu do
stosowania.
• PN-EN ISO 15875-1:2005 PN-EN ISO 15875 1:2005/A1:2008 Systemy przewodów
rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej – Usieciowany
polietylen (PE-X) – Część 1: Wymagania ogólne.
• PN-EN ISO 15875-2:2005 PN-EN ISO 15875 2:2005/A1:2008 Systemy przewodów
rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej – Usieciowany
polietylen (PE-X) Część 2: Rury.
• PN-EN ISO 15875-3:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody ciepłej i zimnej – Usieciowany polietylen (PE-X) Część 3: Kształtki.
• PN-EN ISO 15875-5:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody ciepłej i zimnej – Usieciowany polietylen (PE-X) Część 5: Przydatność
systemu do stosowania.
• PN-EN ISO 15876-1:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
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instalacji
• PN-EN 1329-1:2014-03 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli –
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i
systemu.
• PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli.
Polipropylen (PP). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
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KOD CPV:45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

Specyfikacja została sporządzona w systemie
SEKOspec
SEKOspec na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej
OWEOB
opracowanej
Promocjaprzez
Sp. zOWEOB
o.o. 2005Promocja Sp. z o.o.

82

1.

WSTĘP

1.1.
Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru instalacji centralnego ogrzewania w budynku edukacyjno-promocyjnym w Bysławiu dla
zadania pn.:
„PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z BUDYNKIEM
EDUKACYJNO-PROMOCYJNYM Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: ELEKTR.WOD.KAN., C.O. i WENT. ORAZ INSTALACJAMI ZEWNETRZNYMI: ELEKTR., WOD.-KAN." W
BYSŁAWIU (dz.geod. 412/3, 614/4, 525/4).”
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie nowej instalacji c.o. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Niniejsza
specyfikacja techniczna związana Jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:
•
montaż rurociągów,
•
montaż armatury,
•
montaż grzejników niskotemperaturowych
•
•
•
•

montaż ogrzewania podłogowego
montaż powietrznej pompy ciepła
montaż podgrzewacza c.w.u.
montaż pomp obiegowych

•

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
ogrzewczych – zeszyt 6”. COBRTI INSTAL Warszawa 2003, „Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe".
Arkady, Warszawa 1988.
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych
materiałów - w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o
zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych
instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty
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montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe", Polskimi Normami, oraz
innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.
2. MATERIAŁY
Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów
krajowych i zagranicznych.
– rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych płynów wodnych – warunki
techniczne dostawy PN-EN 10224,
– rury stalowe bez szwu i ze szwem o gładkich końcach – wymiary i masy na jednostkę długości
PN ISO 4200,
– rury stalowe – przygotowanie końców rur i kształtek do spawania PN ISO 6761,
– rury stalowe ze szwem gwintowane – PN-H-74200,
– miedź i stopy miedzi – Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i ogrzewania PN-EN 1057,
– miedź i stopy miedzi – łączniki instalacyjne PN-EN 1254-1+84,
– rury i kształtki z polipropylenu (PP) – PN-EN 15874-1÷5,
– rury i kształtki z polibutylenu (PB) – PN-EN ISO 15876-1÷5,
– rury i kształtki z polietylenu (PE-X) – PN-EN ISO 15875-1÷5,
– zawory grzejnikowe PN-M-75016,
– termostatyczne zawory grzejnikowe PN-EN 215,
– grzejniki i konwektory PN-EN 442 1+2,
2.1. Przewody
Instalacja centralnego ogrzewania wykonana będzie:
•

Przewody c.o. z rur z polietylenu (PEX) lub z rur wielowarstwowych(PEX/Al/PEX) lub
innych o porównywalnych parametrach (PE-RT/AL/PE-RT)
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych
wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami.
2.2. Grzejniki
Jako elementy grzejne instalacji należy zastosować grzejniki stalowe płytowe wg PN-EN
442:1999; grzejniki niskotemperaturowe lub inne o porównywalnych parametrach
Ogrzewanie podłogowe wykonać zgodnie z projektem, rury ogrzewania podłogowego układać w
formie ślimaka , konstrukcja grzejnika podłogowego wg PN-EN 1264-4.
2.3. Armatura
•
Grzejniki typu KV posiadają wbudowane zawory termostatyczne (wkładka zaworowa) .
•
Na podejściach do grzejników płytowych zamontować zawory odcinające, podwójne
podgrzejnikowe
•
Pod pionami, przed rozdzielaczami ogrzewania podłogowego zamontować zawory
•
•
•

odcinające.
Na końcach pionów zamontować odpowietrzniki automatyczne
W szafkach na korytarzu znajdować się będą szafki podtynkowe z rozdzielaczami dla
ogrzewania podłogowego; przed rozdzielaczami zamontować zawory regulacyjne
Instalacja zabezpieczona będzie naczyniem wzbiorczym przeponowym oraz zaworem
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bezpieczeństwa – w kotłowni
2.4. Izolacja termiczna
Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać zgodnie z WT i PN-B-02421:2000 wg
następujących zasad:

Minimalna grubość izolacji cieplnej
L.
p.

(materiał lambda=0,035 W/m*K)

Rodzaj przewodu

pom. ogrzewane

pom. nieogrzewane

1.

Średnica wewnętrzna do 22mm

20 mm

50mm

2.

Średnica wewnętrzna od 22 do 35
mm

30 mm

50mm

3.

Średnica wewnętrzna od 35mm

równa średnicy rury

50mm

4.

Średnica wewnętrzna 40mm

równa średnicy rury

50mm

5.

Średnica wewnętrzna 50mm

równa średnicy rury

równa średnicy rury

6.

Średnica wewnętrzna 65mm

równa średnicy rury

równa średnicy rury

7.

Średnica wewnętrzna 80mm

równa średnicy rury

równa średnicy rury

8.

Średnica wewnętrzna ponad 100 mm

100 mm

100mm

9.

Przewody i armatura wg poz. 1-4
przechodzące przez ściany lub stropy,
skrzyżowania przewodów

˝ wymagań z poz.
1-8

-

6 mm

-

10. Przewody ułożone w podłodze

Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.
wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej lNSTAL
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i
krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.
2.5. Pompa ciepła typu powietrze-woda
Pompa ciepła typu powietrze-woda z jednostką wewnętrzną i zewnętrzną; jednostka wewnętrzna
zintegrowana z pojemnościowym podgrzewaczem c.w.u. oraz z zaworem przełącznym
"ogrzewanie/podgrzew ciepłej wody użytkowej", pompą obiegową obiegu wtórnego, armaturą
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zabezpieczającą i regulatorem; jednostka zewnętrzna: sprężarka sterowana inwerterem
Dane dotyczące ogrzewania wg EN14511:
znamionowa moc cieplna
7,57 kW
prędkość obrotowa wentylatora
600 obr./min.
pobór mocy elektrycznej
2,00 kW
stopień efektywności w trybie grzewczym(COP)
3,79
regulacja mocy
2,73 do 10,92 kW
2.6. Pompy obiegowe
Zastosować pompy obiegowe zastosować energooszczędne pompy bezdławnicowe klasy A z
elektroniczną regulacją wydajności z przyłączem gwintowanym jak i kołnierzowym.
Jako pompę obiegową dolnego źródła ciepła zastosować pompy elektroniczne dławnicowe
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, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich
zanieczyszczenia.
4.2. Grzejniki
Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z
obowiązującymi przepisami transportowymi. Zaleca się transportowanie grzejników na paletach
dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być pakowane grzejniki jednego typu
i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu
środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się
transportowanie grzejników luzem, ułożonych w warstwy, zabezpieczonych przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.
4.3. Armatura
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z
obowiązującymi przepisami transportowymi. 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 transportowymi, 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
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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 z PEXu (lub wielowarstwowe) łączone będą poprzez złączki zaprasowywane zgodnie z
Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: „Wytyczne projektowania centralnego
ogrzewania".
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do
wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy
zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.
Kolejność wykonywania robót:
•
wyznaczenie miejsca ułożenia rur,
•
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,
•
przecinanie rur,
•

założenie tulei ochronnych,
•
ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,
•
wykonanie połączeń.
Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku
źródła ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu.
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń.
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych.
Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić
odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość
osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6-8 mm od grubości ściany lub
stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy
wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających.
Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) należy mocować do ścian za pomocą
uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15-20 mm, przy czym na każdej
kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony należy łączyć do rurociągów
poziomych za pośrednictwem odsadzek o długości ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak,
aby możliwa była kompensacja wydłużeń przewodów.
5.2. Montaż grzejników i ogrzewania podłogowego
Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni
ściany lub wnęki. Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosić co najmniej 110
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mm.
Kolejność wykonywania robót:
•
wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów,
•
wykonanie otworów i osadzenie uchwytów,
•
zawieszenie grzejnika,
•
podłączenie grzejnika z rurami przyłącznymi.
Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub by go osuszać,
grzejnik powinien być zapakowany. Jeżeli opakowanie zostało zniszczone, grzejnik należy w inny
sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane dopiero
po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych.
Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu
złączek w grzejniku nie następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne są działania mogące
powodować deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej.
Pętle grzejne zaprojektowano z rur do ogrzewania podłogowego 16×2,0 mm (17×2,0 mm ) z
barierą antydyfuzyjną zabezpieczającą przed wniknięciem tlenu do wnętrza obiegu grzewczego.
Zasilanie pętli grzewczych realizowane będzie z rozdzielaczy umieszczonych w podtynkowych
szafkach rozdzielaczowych znajdujących się na korytarzu
Rozprowadzenie czynnika grzewczego do rozdzielaczy odbywać się będzie rurami
wielowarstwowymi w izolacji termicznej prowadzonymi w przestrzeni nad stropem
podwieszanym; podejścia do rozdzielaczy wykonać w bruzdach ściennych pionowych lub w
obudowie z płyt gk. Rury w pętli układać w sposób ślimakowy zgodnie z rysunkami
Włączenie przewodów do rozdzielaczy przez zawory odcinające na powrocie i zasilaniu.
W miejscu przejść przewodów grzewczych przez szczelinę dylatacyjną należy zabezpieczyć je
rurą ochronną (tzw. peszlem) na długości ok. 40 cm .
Rury zasilające pętle zaizolować na odcinku ok. 80 cm przy wyprowadzeniu z rozdzielacza
Konstrukcja grzejnika podłogowego wg PN-EN 1264-4. Parametry pętli grzewczych pokazano
w części graficznej.
Izolacja przeciwwilgociowa
W przypadku izolacji układanych na podłożu przylegającym do gruntu przed ułożeniem
warstwy izolacji termicznej należy wykonać izolację przeciwwilgociową uniemożliwiającą
podciąganie wilgoci z gruntu i przemieszczenie się jej do wyżej położonych warstw.
Jako izolację przeciwwilgociową stosuje się m.in. materiały asfaltowe klejone na gorąco albo
folię PVC, której brzegi łączy się za pomocą kleju lub taśmy. W przypadku stosowania izolacji
zawierających materiały bitumiczne należy koniecznie oddzielić ją od styropianu folią PE.W
przypadku izolacji z PVC trzeba oddzielić ją od styropianu folią PE albo papierem.
Taśma brzegowa
Taśma brzegowa powinna mieć możliwość przejęcia wydłużeń termicznych powierzchni
jastrychu, które mogą wynosić do 5 mm . Układa się je wzdłuż wszystkich otaczających ścian i
wznoszących się ponad podłogę elementów budynku. Powinno się w miarę możliwości ułożyć ją
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w sposób ciągły , nie przerywając jej we wnękach i narożnikach. Taśma brzegowa musi sięgać
powyżej poziomu wykończonej podłogi.
Jej nadmiar można obciąć dopiero po ułożeniu wykładziny podłogi i wypełnieniu jej
ewentualnych spoin
Izolacja cieplna
Cała powierzchnia podłogi powinna być wyłożona warstwą izolacji cieplnej.
Dla normalnych obciążeń w pomieszczeniach mieszkalnych zalecamy warstwę styropianu o
grubości 100 mm bezpośrednio dla podłogi na gruncie lub nad pomieszczeniami nie
ogrzewanymi i 50 mm dla podłogi pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi . Dla budynków
mieszkalnych – ze względu na wymaganą nośność podłogi –minimalna gęstość styropianu wynosi
20 kg/m3.
Na izolację zaleca się położenie folii budowlanej (polietylenowej ), aby wylewka jastrychowa
nie dostała się pomiędzy płyty styropianu tworząc mostki cieplne i akustyczne. Należy również
pamiętać o zapobieganiu odpływowi ciepła na boki. Dlatego należy przewidzieć izolację
brzegową wzdłuż ścian pomiędzy warstwą podłogi a ścianą.
Obcięcie taśmy brzegowej należy wykonać po związaniu warstwy jastrychu i wykonaniu
posadzek.
Dylatacje płyty podłogowej
Dylatacje powinny być wykonane z taśmy dylatacyjno izolacyjnej lub cienkich płyt
styropianowych .Dylatacje mogą być także wykonane z listew drewnianych ,wyjmowanych po
zalaniu jastrychem .Szczeliny te należy następnie wypełnić lepiszczem trwale plastycznym
umożliwiającym niewielkie ruchy betonu np. silikon. Niedozwolone jest wypełnienie szczelin
lepiszczem bitumicznym ze względu na możliwość uszkodzenia folii, styropianu. Rury należy
układać tak aby ograniczyć do minimum ilość przejść przez dylatacje. Tam gdzie jest to konieczne
(np. przy przejściach przez otwory drzwiowe ) należy na rurę na odcinku 40 cm nałożyć rurę
osłonową peszla. Zapobiegnie to usztywnieniu instalacji .
Jeżeli powierzchnia płyty jastrychu przekracza 40m2, to trzeba ją również podzielić szczeliną
dylatacyjną. W przypadku płyty o powierzchni mniejszej niż 40 m2 szczelina dylatacyjna
konieczna jest tylko wtedy , gdy jedna z krawędzi płyty jest dłuższa niż 8 m. Również
powierzchnie o kształtach złożonych ( w kształcie liter C ,Z lub U ) trzeba koniecznie podzielić.
Nieprzestrzeganie powyższych punktów może spowodować zniszczenie jastrychu na skutek
braku możliwości swobodnego wydłużania się płyty. Wadliwe wykonanie szczeliny dylatacyjnej
mogą być także przyczyną odspojenia rur od betonu a nawet rozerwania ich na skutek
przemieszczania się dwóch części nie zdylatowanej płyty w przeciwnych kierunkach.
Jeżeli duże powierzchnie jastrychu wykończonego płytkami ceramicznymi lub kamiennymi
muszą zastać podzielone na kilka części, powinno się rozmieszczenie dylatacji dopasować do
wymiarów płytek i uzgodnić z posadzkarzem.
Układanie jastrychu
W celu wykonania wylewki należy użyć jastrychu cementowego marki 20 lub anhydrytowego
marki 20.Jeżeli na miejsce wylania transport odbywa się za pomocą taczek trasa przejazdu musi
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być wyłożona deskami. Minimalna grubość jastrychu wynosi 65mm ( min. 45mm ponad
rurami).Do jastrychu należy dodać plastyfikator. Najlepiej zamówić jastrych do wylewania płyty
ogrzewania podłogowego przygotowany przez wyspecjalizowaną betoniarnie. Optymalny jest
jastrych o średnicy ziaren od 2-8 mm i zawartości ok. 250 kg cementu na 1m3 betonu.
Wilgotność powinna być zbliżona do konsystencji gęstoplastycznej.
Badanie szczelności instalacji ogrzewania podłogowego.
Sprawdzanie szczelności instalacji należy przeprowadzać pod ciśnieniem próbnym o 2 bary
wyższym od ciśnienia roboczego w danej instalacji, jednak przy ciśnieniu próbnym nie niższym
niż 4 bary. Ciśnienie takie należy utrzymywać także później , podczas układania jastrychu ze
względu na możliwość lepszej kontroli
Uruchamianie systemu
Po ułożeniu jastrychu należy postępować ściśle według INSTRUKCJI MONTAŻU
OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO. Przed przystąpieniem do układania warstwy
wykończeniowej podłogi należy orientacyjnie sprawdzić zawartość wilgoci za pomocą folii
PE(dopuszczalna zawartość wilgoci dla jastrychu cementowego wynosi 2,0)
Zabezpieczenie ppoż.
Przejścia instalacji przez granice stref pożarowych należy zabezpieczyć przeciwpożarowo w
klasie odporności tych przegród, materiałami posiadającymi odpowiednie dopuszczenia i
certyfikaty, przestrzegając zaleceń montażu dostawcy systemu.
Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji
Podczas pracy instalacji odpowietrzenie odbywać się będzie w najwyższej części instalacji
przez automatyczne zawory odpowietrzające. Grzejniki odpowietrzane będą wbudowanymi
odpowietrznikami. W celu zapewnienia odwodnienia instalacji przewidziano zawory kulowe ze
zdjętą rączką na końcach instalacji.
Próby i odbiory instalacji
Instalację c.o. należy poddać próbie ciśnieniowej na zimno na ciśnienie 0,4 MPa + najwyższe
ciśnienie robocze w instalacji i próbie na gorąco przy ciśnieniu roboczym i max. temperaturze
roboczej. Po pozytywnej próbie na zimno instalację przepłukać wodą zimną z prędkością 2 m/s, aż
do uzyskania czystej wody na wypływie.
5.3. Montaż armatury i osprzętu oraz pompy ciepła
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
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wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowe przechodzącej przez oś
przewodu.
Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzmy należy umieszczać w miejscach widocznych
oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli.
W instalacji c.o. zastosować pod pionami ręczne zawory równoważące, jako armaturę
odcinającą zawory kulowe odcinające, za pompami obiegowymi zawory zwrotne
Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe
przy pomocy odpowietrzników automatycznych,
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.
Pompę ciepła zamontować zgodnie z wytycznymi producenta, połączenie jednostki
zewnętrznej z jednostką wewnętrzną wykonać za pomocą dedykowanych przewodów
chłodniczych, miedzianych (grubość ścianki 0,8-1,0 mm) spełniających wymagania normy EN
12735-1; przewody zabezpieczone w osłonie przed promieniowaniem UV - osłona PE, przewody
zaizolowane - grubość izolacji min. 9mm
5.4. Badania i uruchomienie instalacji
•
•

•
•
•
•

•

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności.
Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej
część) kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania
należy instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda w
instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody", lub z dodatkiem
inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL
Instalację należy dokładnie odpowietrzyć.
Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności należy
przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie.
Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze
zewnętrznej powyżej 0°C.
Każdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu próbnym 13
barów. Ciśnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno
przekraczać 10 barów. Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy
przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych – 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
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punkcie instalacji.
•

•

Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie
stwierdzono przecieków ani roszenia.
Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół.
Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy

•

najwyższych - w miarę możliwości - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczających parametrów 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 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierz-

•

chni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania
powyższych robót protokołem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do

•

powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu

konwencjonalnych narzędzi.
•
Grubość wykonanie izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej w dokumentacji
technicznej więcej niż o -5 do +10 mm.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
•

•
•

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 wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzić badanie ponownie.
7. ODBIÓR ROBÓT
Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, należy dokonać
zgodnie z WTWiO Instalacji 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),
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•

ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie),

•

bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych.
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania
oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać
końcowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie
wykonywania robót,
Dziennik budowy,
dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane
przez dostawców materiałów),
protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,
protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek,

•

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

[3]

[4]

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)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99
poz. 836)
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)
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[5]

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w

[6]

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)
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 wytwarzanych i stosowanych według
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

[7]

[8]

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 zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które
służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub
pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania 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 wymagań 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 kosztorysowych 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 budowlanego (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
− PN-ISO 7005-1: 2002 Kołnierze metalowe. Kołnierze stalowe
− PN-90/B-01421 Ciepłownictwo. Terminologia
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− PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia
− PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie ogrzewań wodnych
systemu zamkniętego z naczyniami 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-EN 15874-1:2013-06 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wod ciepłej i zimnej – Polipropylen (PP) – Część 1: Postanowienia ogólne.
− PN-EN 15874-2:2013-06 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody ciepłej i zimnej – Polipropylen (PP) – Część 2: Rury.
− PN-EN 15874-3:2013-06 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody ciepłej i zimnej – Polipropylen (PP) – Część 3: Kształtki.
− PN-EN 15874-5:2013-06 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody ciepłej i zimnej – Polipropylen (PP) – Część 5: Przydatność systemu do stosowania.
− PN-EN ISO 15875-1:2005 PN-EN ISO 15875-1:2005/ A1:2008 Systemy przewodów
rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej. Usieciowany polietylen
(PE-X). Część 1: Wymagania ogólne.
− PN-EN ISO 15875-2:2005 PN-EN ISO 15875-2:2005/ A1:2008 Systemy przewodów
rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej. Usieciowany polietylen
(PE-X). Część 2: Rury.
− PN-EN ISO 15875-3:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody ciepłej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Część 3: Kształtki.
− PN-EN ISO 15875-5:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody ciepłej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Część 5: Przydatność systemu do
stosowania.
− PN-EN 12165:2016-10 Miedź i stopy miedzi. Materiał wyjściowy do kucia przerobiony i nie
przerobiony plastycznie
− ISO/DIS 21003-1 Multilayer piping systems for hot and cold water installations inside
buildings Part 1:General
− PN-EN 12735-1:2016-08 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu stosowane
w instalcjach klimatyzacyjnych i chłodniczych. Część 1 Rury do instalacji rurowych
− PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane
Specyfikacja została sporządzona w systemie
SEKOspec
SEKOspec na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej
OWEOB
opracowanej
Promocjaprzez
Sp. zOWEOB
o.o. 2005Promocja Sp. z o.o.

95

− 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 wytyczne
− 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 techniczne przy odbiorze".
PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania".
PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych
systemów ciepłowniczych. Wymagania".
PN- 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.
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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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