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1. WYMAGANIA OGÓLNE 
WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
instalacyjnych przy realizacji „Przebudowy wraz z remontem budynku administracyjnego Zespołu Szkół 
im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy”.  
Nazwa zadania: „Przebudowa wraz z remontem budynku administracyjnego Zespołu Szkół im. J. i W. 
Zamoyskich w Rokietnicy” – instalacje wod. – kan. i C.O.  
Adres budowy: 62-090 ROKIETNICA ul. Szamotulska 24 , dz. nr 142/2.  
Zamawiaj ący: POWIAT POZNA ŃSKI.  
Adres: . 60-659 POZNAŃ ul. Jackowskiego 18.  
Kod główny CVP: 45332000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne oraz 45331000 Roboty 
instalacyjne: grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne 

1.2. Zakres stosowania ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
następujących robót: 
- wewnętrznej instalacji wody użytkowej,  
- wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,  
- wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania,  
- zewnętrznych instalacji wody użytkowej, C.O. i kanalizacji sanitarnej podłączenia obiektu,  
- instalacji drenażu opaskowego,  
dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowy wraz z remontem budynku administracyjnego Zespołu Szkół 
im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy.  

1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Specyfikacja obejmuje w wymagania dotyczące właściwości materiałów, sposobu wykonania i oceny 
prawidłowości wykonania robót. Zakres niniejszego opracowania obejmuje w/w instalacje na potrzeby 
wykonania Przebudowy wraz z remontem budynku administracyjnego Zespołu Szkół im. J. i W. 
Zamoyskich w Rokietnicy” – instalacje wod. – kan. i C.O.. Specyfikacja Techniczna stanowi podstawę 
opracowania Szczegółowych Specyfikacji Technicznych stosowanych, jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót sanitarnych. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji 
obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST). 
Zakres prac obejmuje: 
1. Wykonanie demontażu i montażu instalacji wodociągowej z rur tworzywowych.  
2. Wykonanie demontażu i montażu instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PCW lub PP. 
3. Wykonanie demontażu i montażu instalacji c.o. grzejnikowej z rur tworzywowych lub rur zaciskanych 
zewnętrznie ocynkowanych,  
4. Wykonanie demontażu i montażu podłączenia wody użytkowej do budynku,  
5. Wykonanie montażu podłączenia kanalizacji sanitarnej do budynku,  
6. Wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku wraz ze studzienkami drenażowymi z osadnikiem.  

1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
1.4.3. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 
małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno 
stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle 
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 
przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 
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uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia 
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, 
pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod 
względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
1.4.4. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 
czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia 
w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, 
kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 
urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
1.4.5. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
1.4.6. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.7. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
1.4.8. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza 
i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, 
ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
1.4.9. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.4.10. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych. 
1.4.11. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego. 
1.4.12. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku 
realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 
1.4.13. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
1.4.14. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 
prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych 
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw 
Zagranicznych, 
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
1.4.15. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.16. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 
1.4.17. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób 
trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów 
do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
1.4.18. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 
1.4.19. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
1.4.20. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
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1.4.21. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
1.4.22. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
1.4.23. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
1.4.24. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
1.4.25. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
1.4.26. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
1.4.27. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.28. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.29. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 
1.4.30. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
1.4.31. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i 
przekazania do eksploatacji. 
1.4.32. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
1.4.33. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone 
w rozporządzeniu w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. 
zm.). 
1.4.34. inspektorze 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 sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz 
urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
1.4.35. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu 
budowlanego. 
1.4.36. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
1.4.37. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” 
lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
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1.4.38. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych, ze 
szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
1.4.39. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
1.4.40. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających z Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie 
Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia 
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
1.4.41. Zarządzającym realizacją umowy – jest to 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 (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach).  
1.4.42. Instalacja ogrzewcza wodna - instalacje ogrzewcza wodna stanowi układ połączonych przewodów 
napełnionych woda instalacyjna, wraz z armatura, pompami obiegowymi i innymi urządzeniami (w tym 
grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody ciepłej, nagrzewnicami wentylacyjnymi, itp.), 
oddzielony zaworami od źródła ciepła. 
1.4.43. Instalacja ogrzewcza systemu zamkniętego - instalacja ogrzewcza, w której przestrzeń wodna 
(zład) nie ma swobodnego połączenia z atmosfera. 
1.4.44. Instalacja centralnego ogrzewania wodna - instalacja stanowiąca część lub całość instalacji 
ogrzewczej wodnej, służąca do rozprowadzenia wody instalacyjnej miedzy grzejnikami zainstalowanymi w 
pomieszczeniach obsługiwanego budynku, w celu ogrzewania tych pomieszczeń. 
1.4.45. Woda instalacyjna (czynnik grzejny) - woda lub wodny roztwór substancji zapobiegających korozji 
lub obniżających temperaturę zamarzania wody, napełniający instalacje grzewczą wodną. 
1.4.46. Źródło ciepła - kotłownia, węzeł ciepłowniczy (indywidualny lub grupowy), układ z pompami ciepła, 
układ z kolektorami słonecznymi, działające samodzielnie lub w zaprogramowanej współpracy. 
1.4.47. Wentylacja pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego części, mająca na 
celu usuniecie powietrza zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego. 
1.4.48. Czynnik grzejny – płyn (woda, para wodna lub powietrze) przenoszący ciepło. 
1.4.49. Instalacja centralnego ogrzewania – zespół urządzeń, elementów i przewodów służących do 
wytwarzania czynnika grzewczego o wymaganej temperaturze i ciśnieniu lub przetwarzania tych 
parametrów – źródło ciepła, doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu, oraz rozdziału 
czynnika grzewczego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepła w pomieszczeniu. 
1.4.50. Woda instalacyjna – woda wypełniająca instalacje centralnego ogrzewania. 
1.4.51. Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasilaniu – najwyższa temperatura czynnika 
grzejnego przyjęta do obliczeń instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnątrz 
budynku. 
1.4.52. Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na powrocie – temperatura powrotna wody 
instalacyjnej przyjęta do obliczeń instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na 
zewnątrz budynku.  
1.4.53. Urządzenia zabezpieczające – urządzenia, które zabezpieczają instalacje ogrzewania wodnego 
przed przekroczeniem dopuszczalnych ciśnień i temperatur. 
1.4.54. Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia wody 
odbiorcom. 
1.4.55. Kanalizacja sanitarna - instalacja kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania 
ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych. 
1.4.56. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 
1.4.57. Kanał sanitarny - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków bytowo -gospodarczych. 
1.4.58. Odgałęzienie - kanał odpływowy do pierwszej studzienki od strony budynku do połączenia z 
kanałem sanitarnym. 
1.4.59. Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów bocznych i odprowadzenia 
ich do odbiornika. 
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1.4.60. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do 
kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
1.4.61. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w 
planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
1.4.62. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do połączenia, co najmniej 
dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
1.4.63. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód pionowy 
umożliwiający wytracenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej położonego kanału 
dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego. 
1.4.64. Studzienka inspekcyjna - studzienka kanalizacyjna o średnicy 315 lub 425 mm wykonana z PVC 
lub PP, będąca granica sieci kanalizacyjnej i instalacji, spełniająca funkcje studzienki połączeniowej.  
1.4.65. Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania wód 
opadowych i roztopowych. 
1.4.66. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania wód opadowych i roztopowych. 
1.4.67. Przyłącze kanalizacyjne – odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w 
nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a 
w przypadku jej braku – od granicy nieruchomości gruntowej. 
1.4.68. Studzienka prefabrykowana – jeżeli co najmniej zasadnicza część studzienki (np. kineta, komora 
robocza) są wykonane z elementów prefabrykowanych lub tworzyw.  
1.4.69. Studzienki niewłazowe – to studzienki o średnicy mniejszej niż 800 mm, przystosowane do 
wykonywania czynności eksploatacyjnych w kanale z powierzchni terenu.  
1.4.70. Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 
1.4.71. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego 
elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 
1.4.72. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do 
zejścia obsługi do komory roboczej. 
1.4.73. Płyta przykrycia studzienki – płyta przykrywająca komorę roboczą. 
1.4.74. Właz kanałowy - element przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub 
komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
1.4.75. Kineta – koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 
1.4.76. Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomiędzy kinetą, a ścianą komory roboczej. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, przekaże dziennik budowy oraz egzemplarz 
dokumentacji projektowej i komplet ST. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową: 

• dostarczoną przez Zamawiającego, 
• sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w 
ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych 
warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
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Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych 
Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, 
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w 
maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
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Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie 
postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST). 
Wszystkie materiały muszą być fabrycznie nowe. 

2.2. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów 
do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie 
zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotycz ące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przed rozpocz ęciem robót wykonawca opracuje: 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
• projekt organizacji budowy. 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow ą lub kontraktem oraz 
za jako ść zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno ść z dokumentacj ą 
projektow ą, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora n adzoru. 
5.2.1. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, 
a także w normach i wytycznych. 
5.2.2. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jako ści 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, ST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
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• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jako ści robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 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 ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w 
celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5. Raporty z bada ń 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
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Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru 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, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i  
robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 
i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem właściwego ministra.  
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
3. Polską Normą lub  
4. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 
5. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na 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. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

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

lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
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• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
[2] Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie lub w ST. 
[3] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny 
być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
[4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 
czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i / lub w KNR-ach 
oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
kosztorysowej przedmiarze robót. 

7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
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Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wdra żania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST.  
Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 
Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór cz ęściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i ST. 
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. 



15 
 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. 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 (oryginały), 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem 
zapewnienia jakości (PZJ), 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie kanalizacji sanitarnej, 
itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu r ękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót (końcowy) 
robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
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(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i 
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 
barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Zamawiający. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ze zm. 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,  ze zm. 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych,  ze zm. 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej, ze zm. 
– Ustawę z dnia 07.06.2001 – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ze 
zm. 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym, ze zm. 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, ze zm. 

10.2. Rozporz ądzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.2015.1422 j.t.) 
– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. z 2010 r., poz. 719) 
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.(j.t. Dz.U. z 2003 r. poz. 1650 ze zm.), 
– rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2013 w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.poz. 1126), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, (…) ( Dz. U. z 2004r., poz. 1389) 
- 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 (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz.1129) 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. (Dz.U.z 2004 r., poz. 2041 ze 
zm.) 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2015 r. poz.1775) 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 
2003. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej INSTAL.  
– Polskie Normy.  
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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-ISO  4064-1, 
3:1997 

Pomiar  objętości  wody  przepływającej  w przewodach.  Wodomierze  do wody  
pitnej  zimnej.   

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

PN-88/M-54901.01 Elementy  złączne   wodomierzy  skrzydełkowych.  Wymagania  i  badania. 

PN-85/M-75002 Armatura  przepływowa  instalacji  wodociągowej.  Wymagania  i  badania. 

PN-EN  1717:2002 Ochrona  przed  wtórnym  zanieczyszczeniem  wody  w  instalacjach  
wodociągowych  i  ogólne  wymagania  dla  urządzeń  zapobiegających  
zanieczyszczeniu  przez  przepływ  zwrotny. 

PN-82/M-01600 Terminologia. Armatura przemysłowa 

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego stosowania 

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

PN-EN 545:2002 "Rury i kształtki z żeliwa do rurociągów wodnych" 
PN-EN 1401-1:1999 "Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezciśnieniowe 

systemy przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do 
odwadniania i kanalizacji" 

PN-78/M-75114 „Armatura domowej sieci wodociągowej - Baterie umywalkowe 
i zlewozmywakowe" 

PN-75/M-75208 „Zawory wypływowe ze złączką do węża" 
PN-93/M-7502 „Armatura sanitarna - zawory" 
PN-EN 1253-
1÷4:20002 

„Wpusty ściekowe w budynkach" 

PN-88/C-89206 „Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu" 
PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
PN-H-74200:1998 "Rury stalowe ze szwem gwintowane" 
PN-76/C-89202 Kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do rur ciśnieniowych 
PN-76/C-89204 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania  

i badania 
PN-ISO 8361-2:1994 Rury i kształtki z termoplastycznych tworzyw sztucznych – Chłonność wody - 

Warunki badania rur i kształtek z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) 
PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elementów – Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek 

złączy rur wodociągowych i odwadniających – Część 1 (Guma)   
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
PN-EN12842:2002 
(U) 

Kształtki z żeliwa sferoidalnego do systemów przewodowych z PVC-U lub PE- 
Wymagania i metody badań. 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  
i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania. 

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz 
obowiązujące normy techniczne. 

PN-EN-12106:2002 System przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Rury z polietylenu (PE). 
Metoda badania wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne po zastosowaniu 
zacisku. 

PN-EN 921+AC Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych Rury z tworzyw termoplastycznych 
ISO/TR 9080 Oznaczenie wytrzymałości na wewnętrzne ciśnienie w stałej temperaturze.  
PN-EN ISO 
9969:1997 

Rury z tworzyw termoplastycznych – Oznaczenia sztywności obwodowej. 

ISO/TR 10358 Odporność chemiczna tworzywowych elementów składowych. 
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PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienie z elastomerów – Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek 
złączy rur wodociągowych i odwadniających- Część 1: Guma. 

PN-92/B-10735 Kanalizacje. Przewody kanalizacyjne. 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 kanalizacje. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.  

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzywowych do odprowadzenia nieczystości i 
ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze)  wewnątrz konstrukcji budowli. 
Niezmiękczony polichlorek winylu (PVC-U). Część 1: Wymagania dotyczące rur, 
kształtek i systemu. 

PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania. 

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

PN-81/B-
12632/AZ1:2002 

Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary ( Zmiana  Az1) 

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

PN-85/M-75178.00 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i Badania. 

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

PN-78/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne Kompakt. Wymagania i badania. 

PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary 

PN-B--02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami 
przeponowymi. Wymagania. 

PN-82/M-74101 Zawory bezpieczeństwa. Wymagania i badania  
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2. INSTALACJA WODY U ŻYTKOWEJ  
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 
zakresie wykonania instalacji wody użytkowej: zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej. 

1.2. Zakres stosowania 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 obj ętych Specyfikacja Techniczn ą 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie podłączenia przyborów sanitarnych. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z 
wykonaniem niżej wymienionych robót:  

• demontaż rurociągów na ścianach budynków,  
• demontaż armatury sanitarnej,  
• demontaż zaworów odcinających,  
• montaż rurociągów na ścianach budynku oraz pod posadzką, 
• włączenie do zewnętrznych instalacji wodociągowych,  
• montaż zaworów odcinających, 
• montaż urządzeń i przyborów sanitarnych,  
• badania instalacji: próby szczelności, dezynfekcji oraz płukania, 
• regulacja działania instalacji i sprawdzenia wymaganych temperatur. 

1.4. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z ustawą Prawo budowlane, 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001.  
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, istniejących ograniczeń konstrukcyjnych niemożliwych do wprowadzenia na etapie 
projektowym 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 Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi 
przedmiotowej instalacji. 

2. MATERIAŁY 
Do wykonania instalacji wody użytkowej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych. 
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. 

2.1. Ruroci ągi 
Instalacja wewnętrzna wody użytkowej będzie polegała na podłączeniu projektowanych przyborów do 
zewnętrznej instalacji. Instalację wody użytkowej od włączenia do budynku do przyborów należy 
rozprowadzić w bruzdach ściennych oraz bruzdach podłogowych.  
Instalację w budynku prowadzić w warstwie podłogi i bruzdach ściennych. Rurarz tworzywowy wraz z 
osprzętem powinien stanowić jeden system dostarczany przez jednego producenta. 
System rur wielowarstwowych z wkładką stabilizacyjną.  
Instalacje rozprowadzające w warstwach podłogowych wykonać z rur przeznaczonych do instalacji 
sanitarnych wykonanych z sieciowanego nadtlenkowo polietylenu PE-Xc (wielowarstwowego) łączonych 
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za pomocą tulei mosiężnej zaciskanej osiowo w pełnym zakresie średnic. Kształtki mosiężne, 
niezmniejszające przepływu, odporne na odcynkowanie. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi do 16 bar. 
Rura może pracować w sposób ciągły przy temperaturze 70OC. Krótkotrwale (przy zakłóceniach) 
dopuszczalne są temperatury do 100OC. Rura powinna spełniać wymagania normy PN-EN ISO 15875-2, 
odpowiada również wymaganiom normy DIN 16892. Posiadać powinna również atest higieniczny na 
system. Połączenia z armaturą za pomocą kształtek przejściowych z gwintem.  
Rurociągi wody użytkowej prowadzone pod stropem jako rozgałęziające można także wykonać z rur 
tworzywowych np. BOR plus PP z wkładką aluminiową (rur stabi) PN16, ciśnienie robocze 16 bar. 
Połączenia za pomocą zgrzewania i złączek. Połączenia z armaturą za pomocą kształtek przejściowych z 
gwintem. 
Zmiany kierunku prowadzenia przewodów wykonywać wyłącznie przy użyciu łączników i gotowych kolan i 
trójników. Do odcinania przepływu wody na rurociągach, zastosowano uniwersalne zawory kulowe, 
ćwierćobrotowe gwintowane.  
Przy podejściach do baterii umywalkowych i zlewozmywakowych montować kształtkę tzw. nypel 
łącznikowy ∅ 15 mm a przy płuczkach ustępowych odpowiednie zawory kątowe ∅ 15 mm. Przy pisuarach 
zamontować spłuczkę pisuarową z rurą spłukującą. Przejścia przez ściany i stropy w tulejach ochronnych 
z PCW o średnicy o jeden wymiar większej od zewnętrznej średnicy rurociągu.  
Instalację zewnętrzną wody zimnej podłączyć do istniejącej instalacji z rur 50mm wykonać za pomocą 
trójnika i „wcinki”. Na odcięte końcówki zamontować kołnierze specjalne dwukomorowe do rur. 
Zamontować trójnik z żeliwa sferoidalnego DN50. Za trójnikiem należy zamontować zasuwę kołnierzową 
DN50 typu E wraz z obudowę teleskopową, skrzynką uliczną „sztywną” model ciężki, przedłużaczem 
wrzeciona i pokrętłem. Wokół skrzynki wykonać utwardzenie np. z kostki brukowej o promieniu minimum 
50cm. Za zasuwą należy zamontować połączenie do rur PE DN50/PE∅63. Podłączenie należy wykonać z 
rur PE100 PN 10 Ø63 mm do istniejącego włączenia (z instalacji zasilany jest również budynek obok 
projektowanego). Podłączenie bezpośrednio do budynku należy wykonać z rur PE100 PN 10 Ø40 mm.  
Ciepła woda wraz z cyrkulacją wprowadzona jest do pomieszczenia technicznego w piwnicy. W 
przypadku określenia złego stanu technicznego podłączenia należy wymienić rurociągi do miejsca 
włączenia na zewnątrz budynku. W tym celu instalacje należy wymienić na rurę preizolowaną CWU i 
cyrkulacji w jednej obudowie preizolowanej. Instalacja preizolowana tworzywowa z izolacją z pianki 
polietylenowej. 
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 normalnym 
standardzie.  
Instalację cyrkulacyjną należy wpiąć do istniejącej instalacji. Na instalacji na końcówkach lub przy 
rozgałęzieniu należy zamontować zawory cyrkulacyjne, umożliwiające zrównoważony przepływ w całej 
instalacji CWU i cyrkulacji. 
Na poszczególnych rozgałęzieniach zamontować zawory przelotowe kulowe. Dla dostępu do zaworów 
należy wykonać szafki inspekcyjne ze stali malowanej proszkowo na kolor zgodny z wymaganiami 
architekta.  
Na podłączeniu należy zamontować zawory przelotowe kulowe.  
Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe jednouchwytowe, z głowicą ceramiczną z perlatorem, niklowane 
∅ 15 mm spełniające wymogi normy PN-78/M-75114, przy bateriach stojących montować zawory 
odcinające natynkowe, kątowe oraz wężyki w metalowym oplocie.  
Zawory czerpalne ze złączką do węża ∅ 15 mm spełniające wymogi normy PN-75/M-75208. Wraz 
zaworem czerpalnym ze złączką do węża należy zamontować zawór antyskażeniowy typu HA.  
Zawory pisuarowe, natynkowe, przyłącze ½”, z 4-stopniową regulacją wypływu, uruchamiany przez 
naciśnięcie główki.  
Zawory odcinające kulowe, obudowa - mosiądz niklowany, gniazdo uszczelniające PTFE, kula mosiądz 
chromowany wg PN-74/M-75224. 
Zawór zwrotny poziomy mosiężny wg PN-81/M-75013. 
Zawór zwrotny antyskażeniowy typ EA, korpus i gniazdo mosiężny, sprężyna i pierścień mocujący-stal 
nierdzewna, ciśnienie nominalne 10bar. 
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Filtr siatkowy z zaworem spustowym o średnicy otworów sitka 50 mikronów zamontowany na przyłączu 
przed zaworem antyskażeniowym oraz na instalacji cyrkulacyjnej.  

2.3. Armatura cyrkulacyjna  
Na rozgałęzieniach wody cyrkulacyjnej na przewodach poziomych, zastosować termostatyczne zawory 
cyrkulacyjne umożliwiające ustawienie wymaganej temperatury wody np. MTCV firmy DANFOSS DN 15 
lub inny o podobnej zasadzie działania. Pozwala on ograniczać i równoważyć przepływ w zależności od 
temperatury wody i przepływu ~0,50 dm3/minutę. Utrzymuje minimalny przepływ tak, aby temperatura 
wody przepływającej przez zawór była na nastawionym poziomie. Fabrycznie zawór posiada nastawioną 
temperaturę 50oC. 

2.4. Izolacja termiczna 
Izolacja termiczna - całość instalacji musi być izolowana termicznie. Wszystkie rurociągi należy 
zaizolować termicznie izolacją odporną na temperaturę 100oC i współczynniku przewodności cieplnej λ= 
0,035 W/mK. Grubość izolacji wg poniższej tabelki:  

 
Lp.  

 
 Rodzaj przewodu lub komponentu  

 
 Minimalna grubo ść izolacji 

cieplnej 
(materiał 0,035 W/(m × K) 1) 

1  Średnica wewnętrzna do 22 mm  20 mm 
2  Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm  30 mm 
3  Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm  równa średnicy wewnętrznej rury 
4  Średnica wewnętrzna ponad 100 mm  100 mm 
5  Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub 

stropy, skrzyżowania przewodów 
 1/2 wymagań z poz. 1-4 

6  Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1 -4, ułożone w 
komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami 
różnych użytkowników 

 1/2 wymagań z poz. 1-4 

7  Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze  6 mm 
8  Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone wewnątrz izolacji 

cieplnej budynku)  
 40 mm 

9  Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone na zewnątrz izolacji 
cieplnej budynku)  

 80 mm 

10  Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnątrz budynku2)  50 % wymagań z poz. 1-4 
11  Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnątrz budynku2)  100 % wymagań z poz. 1-4 

Uwaga: 
1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w tabeli należy 
odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej, 
2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna. 

Przewody wody zimnej izoluje się przed podgrzewaniem się wody i wykraplaniem pary wodnej o grubości 
minimum 6mm. W przypadku przewodów układanych pod posadzką oraz w bruzdach ściennych, izolacja 
pełni również funkcję zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi rur na skutek kontaktu z 
tynkiem, zaprawą itp. oraz umożliwia swobodne ruchy termiczne przewodów.  
Preferowana izolacja prefabrykowana ze spienionej pianki poliuretanowej w płaszczu ochronnym z foli 
aluminiowej PUR lub pianki polietylenowej – dla średnic poniżej DN40 oraz izolacja z prefabrykowanej 
wełny mineralnej w płaszczu ochronnym z foli aluminiowej dla średnic pozostałych.  
Rurociągi rozprowadzone podposadzkowo izolować otuliną prefabrykowaną z pianki polietylenowej w 
płaszczu ochronnym z PCW o gr. 9mm.  

2.5. Zabezpieczenia p.po ż. 
Przejścia rurociągów przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego należy wykonać z odtworzeniem 
wytrzymałości ogniowej przegrody z wykorzystaniem materiałów posiadających Certyfikat Zgodności oraz 
Aprobatę Techniczną. Przejście p.poż. należy oznaczyć tabliczką na przegrodzie budowlanej w bliskiej 
odległości od zabezpieczenia. 
Izolacje cieplne rurociągów należy wykonać w sposób nierozprzestrzeniający ognia. 
W przejściu p.poż. nie może znajdować się żadne połączenie przewodu. 
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej strony, a 
przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki. Przestrzeń między 
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przewodem wentylacyjnym a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie 
działającym korozyjnie na przewód wentylacyjny. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach 
oddzielenia przeciwpożarowego powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi 
odpowiednią klasę odporności ogniowej (szczelności ogniowej E; izolacyjności ogniowej I) wymaganą dla 
tych elementów, zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. 
Sposób zabezpieczenia przejść oddzielania pożarowego: 
1. masa ogniochronna CP 601S służy do wypełniania otworów, przez które przeprowadza się rury, 
szczelin oraz dylatacji – nienarażonych na oddziaływanie wody: 
- rury stalowe, o średnicach nie większych niż 323 mm , z izolacją ciągłą z wełny mineralnej, przez ściany 
z cegły, betonu, betonu komórkowego i gipsowo- kartonowe oraz stropy z cegły lub betonu, grubości ścian 
nie mogą być mniejsze niż 125 mm zaś grubości stropów nie mogą być mniejsze niż 150 mm, 
- stalowe, o średnicach nie większych niż 159 mm, z izolacją z wełny mineralnej poza licami ścian, przez 
ściany z cegły, betonu, betonu komórkowego i gipsowo – kartonowe; grubości ścian nie mogą być 
mniejsze niż 125 mm.  
2. Masa ogniochronna CP 611A - stosować do wypełniania szczelin oraz otworów, przez które 
przeprowadza się rury z materiałów palnych, o średnicy nie większej niż 25 mm; stosowana może być do 
wypełniania przejść rur o temperaturze nie większej niż 70 0C w ścianach z cegły, betonu, betonu 
komórkowego i gipsowo –kartonowych, o grubości mniejszej niż 12 cm oraz w stropach z cegły , betonu i 
betonu komórkowego, o grubości nie mniejszej 15 cm. Uszczelnienia przejść instalacyjnych ,wypełnienia 
szczelin i dylatacji powinny być wykonywane w temperaturze + 5oC - + 40oC. Czas wykonywania 
uszczelnień nie może być dłuższy niż 15 minut w przypadku masy CP 601S oraz 10 minut w przypadku 
masy CP 611A. 
3. Osłony ogniochronne CP 644 – do wykonywania przejść instalacyjnych rur palnych. Osłony CP 644 
stosować do uszczelniania przejść instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych przez ściany wykonane z 
cegły, z betonu zwykłego lub gazobetonu o grubości nie mniejszej niż 150 mm albo płyt gipsowo- 
kartonowych oraz przez stropy wykonane z cegły, betonu lub gazobetonu o grubości nie mniejszej niż 170 
mm. Rury z tworzywa sztucznego mogą być owinięte izolacją nie rozprzestrzeniającą ognia. Średnica rury 
wraz z izolacja powinna mieć średnicę nie większą niż 250 mm. Na rurach z tworzyw sztucznych 
przechodzących przez ściany osłony montowane są po 1 sztuce po obu stronach ściany, a przechodzące 
przez stropy montowana jest od dołu stropu. 

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

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Rury 
Rury 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 wyposa żenia 
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 otuliny z 
PE i PU, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 
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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. Monta ż ruroci ągów 
Rurociągi łączone będą przez połączenia gwintowane, zaciskane lub zgrzewane.  
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania 
przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy 
betonowej i muru). 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne 
elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
Kolejność wykonywania robót: 
– wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
– wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
– przecinanie rur, 
– założenie tulei ochronnych, 
– ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
– wykonanie połączeń. 
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. 

5.2. Monta ż armatury i osprz ętu 
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 JAKO ŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wody użytkowej 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. 
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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 robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.  
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór 
materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów 
odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 
materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 

1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 
techniczna, itp.). 

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub 
opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i 
sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. Sprawdzić należy typ, 
klasę, markę itp. dostarczonego materiału. 
Odbiór międzyoperacyjny powinien objąć swym zakresem instalację prowadzoną w bruzdach ściennych, 
na ścianach i pod stropem parteru . Powinien on być przeprowadzony przed zakryciem. 
Odbiór międzyoperacyjny powinien obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wykonania z projektem technicznym, 
- sprawdzenie użycia właściwych materiałów, 
- sprawdzenie prawidłowości zamocowań, 
- sprawdzenie zgodności z wymaganiami określonymi w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlano - montażowych - Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe", 
- badanie szczelności instalacji. 
Przy sprawdzaniu instalacji należy zwrócić uwagę na: 
- przejścia przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworów, 
- bruzdy w ścianach - wymiary, czystość bruzd, zgodność ich z pionami i zgodność z kierunkiem w 
przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 
Na żądanie inspektora nadzoru może być przeprowadzone badanie prawidłowości połączeń rur oraz 
armatury. Do badań należy wybrać losowo 3% połączeń, które dla kontroli należy rozebrać; w przypadku 
stwierdzenia choćby jednego wadliwie wykonanego połączenia wybiera się losowo następne 3% 
połączeń. Stwierdzenie wadliwości w drugiej partii wybranych połączeń jest podstawą do podjęcia decyzji 
powtórnego wykonania wszystkich połączeń. 
Badanie szczelności instalacji wodociągowej należy wykonać przy uwzględnieniu następujących uwag: 
- Badania szczelności urządzeń należy wykonywać w temperaturze powietrza wewnętrznego powyżej 
0°C.  
- Badaną instalację po zakorkowaniu otworów należy napełnić woda wodociągową lub z innego źródła, 
dokładnie odpowietrzając urządzenie. 
- Po napełnieniu należy przeprowadzić kontrolę całego urządzenia, zwracając szczególną uwagę czy 
połączenia przewodów i armatury są szczelne. 
- Po stwierdzeniu szczelności należy urządzenie poddać próbie podwyższonego ciśnienia za pomocą 
ręcznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania prób 
ciśnieniowych. 
Instalacja wodociągowa przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia roboczego, lecz nie 
mniejszym niż 0,9 MPa nie powinna wykazywać przecieków na przewodach, armaturze przelotowo – 
regulacyjnej i połączeniach. 
- Instalację uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 60 min nie wykazuje spadku ciśnienia. 
Z odbioru międzyoperacyjnego należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność 
robót i elementów do prawidłowego wykonania montażu; protokół podpisuje kierownik robót instalacyjnych 
przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego. 
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego należy dokonać regulacji wstępnej instalacji c.w.u. i 
cyrkulacji. Należy to wykonać w następujący sposób: 
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- Przed przystąpieniem do właściwych czynności regulacyjnych należy instalację kilkakrotnie przepłukać 
czystą wodą (najlepiej wodą pitną), aż do stwierdzenia wypływu nie zanieczyszczonej wody płucznej. 
- Regulację rozpływu wody ciepłej w poszczególnych obiegach urządzeń należy wykonać przy użyciu kryz 
dławiących lub innych elementów regulujących. 
- Pomiar temperatury ciepłej wody w poszczególnych punktach poboru wody należy przeprowadzić 
termometrami rtęciowymi z podziałką 1°C. 
- Urządzenie ciepłej wody można uznać za wyregulowane, jeżeli z każdego punktu poboru płynie woda o 
temperaturze 55°C, z odchyłką ±5°C. Pomiaru temperatury wody należy dokonać po 3 minutach od 
otwarcia zaworu czerpalnego. 
- Po dokonaniu czynności związanych z regulacją montażową należy dokonać odpowiedniego wpisu do 
dziennika budowy. Treść tego wpisu powinna być poświadczona przez przedstawiciela nadzoru 
inwestorskiego.  
Po zakończeniu regulacji należy w ramach odbioru obiektu dokonać komisyjnego odbioru końcowego. W 
skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, 
inwestora i użytkownika. 
W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić: 
- czy użyto właściwych materiałów i elementów, 
- prawidłowość wykonania połączeń, 
- prawidłowość ustawienia armatury, 
- prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji, 
- wykonanie instalacji z dokumentacją techniczną. 
Przy odbiorze końcowym urządzeń instalacji i regulacji urządzeń ciepłej wody należy przedłożyć: 
- dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie 
budowy, 
- dziennik budowy i książkę obmiarów, 
- protokoły odbiorów częściowych na roboty zanikające, 
- protokoły wykonanych prób i badań, 
- świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbiorom 
technicznym, a także niezbędne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 
- instrukcje obsługi. 
Z każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i przechowywany 
wraz z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest między innymi na podstawie protokołów 
odbiorów częściowych elementów zanikających lub ulegających zakryciu oraz prób.  

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

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

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru” COBRTI INSTAL, Warszawa 2003.  
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3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 
zakresie wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej. 

1.2. Zakres stosowania 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 obj ętych Specyfikacja Techniczn ą 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
podłączenie przyborów sanitarnych. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej 
wymienionych robót:  

• demontaż istniejących przyborów,  
• demontaż istniejących rurociągów,  
• montaż rurociągów na ścianach budynku,  
• montaż rurociągów pod podłogą,  
• montaż rurociągów na zewnątrz z włączeniem do istniejącej studzienki, 
• montaż przyborów sanitarnych,  
• montaż wpustów ściekowych,  
• montaż rewizji i rur wywiewnych, 
• badania 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 ustawą Prawo budowlane, 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru” COBRTI INSTAL, Warszawa 2003. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, ograniczeń konstrukcyjnych niemożliwych do wprowadzenia na etapie projektowym 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 robót”, Polskimi Normami, 
oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

2. MATERIAŁY 
Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych. 
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. 

2.1. Ruroci ągi 
Instalację kanalizacji sanitarnej wewnętrznej należy wykonać z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych 
PCW-HT lub PP SN2. Instalację wykonaną pod podłogą wykonać z rur PCW klasy SN8 o litej strukturze 
ścianki. Instalację wykonana na zewnątrz wykonać z rur SN8 o litej strukturze ścianki. W kielichach tych 
rur osadzone są fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe z tworzywowym pierścieniem stabilizującym.  
Rur kanalizacyjnych nie obetonowywać. Przejścia rur przez przegrody budowlane wykonać w tulejach 
ochronnych o jedną dimensję większych. 
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów 
i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami oraz bez odbarwień. 

2.2. Armatura 
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Wpusty ściekowe o średnicy 50mm tworzywowe z kratką ze stali nierdzewnej. Wpusty ściekowe (kratki) ∅ 
50 mm z kołnierzem izolacyjnym, teleskopowy wkład, nierdzewna kratka, spełniające wymogi normy PN-
EN 1253-1÷4:2002.  
Rury wywiewne PVC ∅ 110 mm spełniające wymogi normy PN-88/C-89206  
Czyszczak kanalizacyjny PVC ∅ 110 mm (posiadający aktualny certyfikat).  
Umywalki ceramiczne z półpostumentem, wg PN-79/B-12634 w kolorystyce i wielkości zawartej w 
opracowaniu architektury.  
W pomieszczeniu jadalni należy zamontować zlewozmywak dwukomorowy w standardzie i kolorze 
opisanym w części architektonicznej. 
Ustępy ceramiczne ze zbiornikiem płuczącym, w wersji wiszącej, gatunek I, z powłoką uszlachetniającą 
ceramikę zapobiegającą powstawaniu osadu, z płuczką ceramiczną 6l. W wbudowaną armaturą z 
przyciskiem chromowanym dwudzielnego spłukiwania 3l. lub 6l. Kolorystyka oraz szczegółowy opis w 
opracowaniu architektury.  
Pozostałe wymagania dla przyborów i urządzeń zgodnie z normami i wymaganiami użytkownika, 
zawartymi w opracowaniu architektonicznym, dotyczy brodzików oraz umywalek.  
Przybory zastosowane w wc dla inwalidów powinny być przystosowane do korzystania przez osoby 
niepełnosprawne. Pomieszczenie to wyposażyć w uchwyty przy umywalce i wc jeden stały i jeden 
podnoszony. 

2.3. Zabezpieczenia p.po ż. 
Przejścia rurociągów przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego należy wykonać z odtworzeniem 
wytrzymałości ogniowej przegrody z wykorzystaniem materiałów posiadających Certyfikat Zgodności oraz 
Aprobatę Techniczną. Przejście p.poż. należy oznaczyć tabliczką na przegrodzie budowlanej w bliskiej 
odległości od zabezpieczenia.  
W przejściu p.poż. nie może znajdować się żadne połączenie przewodu. 
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej strony, a 
przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki. Przestrzeń między 
przewodem wentylacyjnym a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie 
działającym korozyjnie na przewód wentylacyjny. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach 
oddzielenia przeciwpożarowego powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi 
odpowiednią klasę odporności ogniowej (szczelności ogniowej E; izolacyjności ogniowej I) wymaganą dla 
tych elementów, zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. 
Sposób zabezpieczenia przejść oddzielania pożarowego: 
1. masa ogniochronna CP 601S służy do wypełniania otworów, przez które przeprowadza się rury, 
szczelin oraz dylatacji – nienarażonych na oddziaływanie wody: 
- rury stalowe, o średnicach nie większych niż 323 mm , z izolacją ciągłą z wełny mineralnej, przez ściany 
z cegły, betonu, betonu komórkowego i gipsowo- kartonowe oraz stropy z cegły lub betonu, grubości ścian 
nie mogą być mniejsze niż 125 mm zaś grubości stropów nie mogą być mniejsze niż 150 mm, 
- stalowe, o średnicach nie większych niż 159 mm, z izolacją z wełny mineralnej poza licami ścian, przez 
ściany z cegły, betonu, betonu komórkowego i gipsowo – kartonowe; grubości ścian nie mogą być 
mniejsze niż 125 mm.  
2. Masa ogniochronna CP 611A - stosować do wypełniania szczelin oraz otworów, przez które 
przeprowadza się rury z materiałów palnych, o średnicy nie większej niż 25 mm; stosowana może być do 
wypełniania przejść rur o temperaturze nie większej niż 70 0C w ścianach z cegły, betonu, betonu 
komórkowego i gipsowo –kartonowych, o grubości mniejszej niż 12 cm oraz w stropach z cegły , betonu i 
betonu komórkowego, o grubości nie mniejszej 15 cm. Uszczelnienia przejść instalacyjnych ,wypełnienia 
szczelin i dylatacji powinny być wykonywane w temperaturze + 5oC - + 40oC. Czas wykonywania 
uszczelnień nie może być dłuższy niż 15 minut w przypadku masy CP 601S oraz 10 minut w przypadku 
masy CP 611A. 
3. Osłony ogniochronne CP 644 – do wykonywania przejść instalacyjnych rur palnych. Osłony CP 644 
stosować do uszczelniania przejść instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych przez ściany wykonane z 
cegły, z betonu zwykłego lub gazobetonu o grubości nie mniejszej niż 150 mm albo płyt gipsowo- 
kartonowych oraz przez stropy wykonane z cegły, betonu lub gazobetonu o grubości nie mniejszej niż 170 
mm. Rury z tworzywa sztucznego mogą być owinięte izolacją nie rozprzestrzeniającą ognia. Średnica rury 
wraz z izolacja powinna mieć średnicę nie większą niż 250 mm. Na rurach z tworzyw sztucznych 
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przechodzących przez ściany osłony montowane są po 1 sztuce po obu stronach ściany, a przechodzące 
przez stropy montowana jest od dołu stropu.  

2.4. Studzienki rewizyjne. 
Studzienka rewizyjna powinna być wykonana z karbowanej rury z tworzywa sztucznego o średnicy 
ϕ425mm z wbudowaną kinetą. Studzienki muszą odpowiadać normie PN-B 10729:1999 oraz posiadać 
odpowiednie zwieńczenia wg PN-EN 124:2000. Właz kanałowy należy wykonywać jako właz żeliwny typu 
lekkiego w rurze teleskopowej na uszczelce. 

2.5. Podsybki i obsybki. 
Podsypka może być wykonana z gruntu piaszczystego lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien 
odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111. Jako materiał należy 
stosować: 
- żwir naturalny, sortowany, 
- piasek gruby, wg PN-B-02480, 

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

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

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

4.2. Elementy wyposa żenia 
Transport armatury i wpustów 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. 
Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych.  

4.4. Studzienki  
Transport studzienek powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych 
opakowaniach producenta. 
Elementy należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

4.5. Podsybki i obsypki  
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Monta ż ruroci ągów 
Piony i podejścia do urządzeń należy wykonać z rur i kształtek PCW lub PP. Połączenia rur należy 
wykonać przy użyciu pierścienia gumowego o średnicy dostosowanej do zewnętrznej średnicy rury. Bosy 
koniec rury sfazowany pod kątem 15-20o, należy wsunąć do kielicha przy użyciu pasty poślizgowej, tak 
aby odległość między nim i podstawą kielicha wynosiła 0,5-1,0 cm. Przy przejściach kanałów i pionów 
przez fundamenty i przegrody budowlane należy umieścić w tulejach ochronnych, przy czym w miejscach 
tych nie może być połączeń rur. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia 
pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. Przestrzeń między 
rurociągiem, a tuleją ochronną powinna być wypełniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzące 
przez strop powinny wystawać około 2 cm powyżej posadzki. 
Piony kanalizacyjne należy prowadzić w szachtach lub bruzdach ściennych, a piony których nie można 
prowadzić w bruzdach zabudować płytą gipsowo - kartonową. Przewody prowadzone w bruzdach należy 
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zabezpieczyć przed tarciem, poprzez osłonięcie otuliną. Wielkość bruzd należy dostosować do średnicy 
przewodów oraz grubości zastosowanych otulin izolacyjnych. 
Piony mocować za pomocą uchwytów. Obejmy uchwytów powinny mocować rurę pod kielichem. 
Pomiędzy przewodem, a obejmą należy stosować podkładki elastyczne. Mocować należy w dwóch 
punktach na jednej kondygnacji: 
- punkt stały pod stropem,  
- punkt przesuwny w połowie wysokości kondygnacji. 
Odpowietrzenie pionów poprzez rury wywiewne wyprowadzone ponad stropodach. 
Na pionach należy montować rewizje (czyszczaki) w dolnych częściach pionów. Na poziomie w piwnicy 
należy również zamontować rewizje co maksymalnie 15,0m.  
Podejścia odpływowe łączące wyloty przyborów sanitarnych prowadzić z minimalnym spadkiem 2-2,5%. 
Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) należy wykonać za pomocą trójników o kącie 
rozwarcia nie większym niż 45O. Dopuszczalne odchylenie od spadków przewodów poziomych, 
założonych w projekcie technicznym mogą wynosić 10%. 
Wymagania ogólne dla połączeń określone są w „Warunkach 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: 
– wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
– wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
– przecinanie rur, 
– założenie tulei ochronnych, 
– ułożenie rur i wykonanie połączeń. 

5.2. Monta ż armatury 
Montaż przyborów wykonać zgodnie z normą PN-81/B-107000/01 i PN-85/B-7500/01.  
Wszystkie przybory sanitarne podłączyć do kanalizacji za pośrednictwem syfonów. 
Przybory należy zamocować w sposób zapewniający łatwy demontaż i ich właściwe użytkowanie. 
Rozwiązania konstrukcyjne armatury sanitarnej powinny zapewniać łatwy i pewny montaż do instalacji 
przy użyciu uniwersalnych narzędzi. Przed montażem należy oczyścić elementy współpracujące ze sobą. 
Montaż armatury powinien zapewnić prawidłową i niezawodną eksploatację oraz bezpieczeństwo 
użytkowników. 

5.3. Monta ż osprz ętu 
Montaż osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.  

5.4. Badania i uruchomienie instalacji 
Instalacja przed zakryciem bruzd i zasypaniem musi być poddana próbie hydrostatycznej. 
Z próby hydrostatycznej należy sporządzić protokół.  
5.5. Roboty ziemne przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za 
pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z 
rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże 
Inżynierowi. 

5.6. Roboty ziemne 
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub 
mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz 
posiadanego sprzętu mechanicznego. 
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się 0,4 m jako 
zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w 
miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. 
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Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy 
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. 
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem 
przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z 
Inżynierem Kontraktu. 
Odwodnienie wykopu musi zabezpieczyć go przed zalaniem sączeniami wody i rozluźnieniem struktury 
gruntu. 

5.7. Przygotowanie podło ża 
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem jest grunt 
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy tłucznia lub 
żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi. W gruntach 
skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia o 
grubości od 15 do 20 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z dokumentacją projektową. 

5.8. Roboty monta żowe 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia rurociągu 
powinny spełniać poniższe warunki: 
− najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu, 
największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu, 
− głębokość posadowienia powinna wynosić minimum 0,1 m poniżej koryta płyty boiskowej.  
Rury układa się zgodnie z wytycznymi producenta. Poszczególne ułożone rury powinny być 
unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła 
położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. 
Rury należy układać w temperaturze powyżej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać w 
temperaturze nie mniejszej niż +8°C. 
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce 
ułożonego kanału przed zamuleniem. Połączenia kanałów stosować należy zawsze w studzience. Kąt 
zawarty między osiami kanałów dopływowego i odpływowego - zbiorczego powinien zawierać się w 
granicach od 45 do 90°. 
Uszczelnienia złączy przewodów rurowych należy wykonać specjalnymi fabrycznymi uszczelkami 
gumowymi. 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych 
należy przestrzegać następujących zasad: 
- studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odpowiednich 
odległościach (max. 50 m przy średnicach kanału do 0,50 m i 70 m przy średnicach powyżej 0,50 m) lub 
na zmianie kierunku kanału, 
- studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów bocznych, 
- studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą podsypki cementowo – piaskowej) 
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, 
- w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m należy stosować 
studzienki spadowe-kaskadowe. 
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. Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory roboczej studzienek rewizyjnych należy 
obudować i uszczelnić materiałem plastycznym. 
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narażonych na obciążenia dynamiczne) 
powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-H-74051-02 [11]. W innych przypadkach można stosować włazy 
typu lekkiego wg PN-H-74051-01 [10]. 
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. 

5.9. Zasypanie wykopów i ich zag ęszczenie 
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Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20cm. Materiał zasypki powinien być 
równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być 
zgodny z określonym w ST. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inżynierem 
Kontraktu. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej 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 badania ponownie. 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór 
materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów 
odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 
materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 

1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 
techniczna, itp.). 

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub 
opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i 
sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. Sprawdzić należy typ, 
klasę, markę itp. dostarczonego materiału. 
Odbiór robót zanikających powinien objąć swym zakresem instalację kanalizacyjną prowadzoną pod 
posadzką. Powinien on być przeprowadzony przed położeniem posadzki. 
Odbiór robót zanikających powinien obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wykonania z projektem technicznym, 
- sprawdzenie użycia właściwych materiałów, 
- sprawdzenie prawidłowości zamocowań, 
- sprawdzenie zgodności z wymaganiami określonymi w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru 
robót", 
- badanie szczelności instalacji. 
Przy sprawdzaniu instalacji należy zwrócić uwagę na: 
- przebieg tras kanalizacyjnych, 
- szczelność połączeń kanalizacyjnych, 
- sposób prowadzenia przewodów, 
- lokalizacja podejść pod przybory sanitarne. 
Na żądanie inspektora nadzoru może być przeprowadzone badanie prawidłowości połączeń rur. Do 
badań należy wybrać losowo 3% połączeń, które dla kontroli należy rozebrać; w przypadku stwierdzenia 
choćby jednego wadliwie wykonanego połączenia wybiera się losowo następne 3% połączeń. 
Stwierdzenie wadliwości w drugiej partii wybranych połączeń jest podstawą do podjęcia decyzji 
powtórnego wykonania wszystkich połączeń. 
Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej należy wykonać poddając sprawdzeniu przewody odpływowe 
(poziomy) odprowadzające ścieki bytowo-gospodarcze pod posadzkami poprzez oględziny po napełnieniu 
wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem. 
Z odbioru międzyoperacyjnego należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność 
robót i elementów do prawidłowego wykonania montażu; protokół podpisuje kierownik robót instalacyjnych 
przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego. 
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Przed przystąpieniem do odbioru końcowego należy instalację poddać badaniu na szczelność. Należy to 
wykonać w następujący sposób: 
- podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji ścieków bytowo – gospodarczych należy sprawdzić na 
szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody, 
- kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo-gospodarcze sprawdza się 
na szczelność po napełnieniu wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem poprzez oględziny.  
Po zakończeniu prób należy w ramach odbioru obiektu dokonać komisyjnego odbioru końcowego. W 
skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, 
inwestora i użytkownika. 
W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić: 
- czy użyto właściwych materiałów i elementów, 
- prawidłowość wykonania połączeń, 
- wielkość spadków przewodów, 
- prawidłowość ustawienia podejść pod przybory sanitarne, 
- prawidłowość wykonania odpowietrzeń, 
- prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości miedzy podporami. 
- wykonanie instalacji z dokumentacją techniczną. 
Przy odbiorze końcowym urządzeń instalacji należy przedłożyć: 
- dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie 
budowy, 
- dziennik budowy i książkę obmiarów, 
- protokoły odbiorów częściowych na roboty "zanikające", 
- protokoły wykonanych prób szczelności, 
- świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbiorom 
technicznym, a także niezbędne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 
- instrukcje obsługi. 
Z każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i przechowywany 
wraz z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest między innymi na podstawie protokołów 
odbiorów częściowych elementów zanikających lub ulegających zakryciu oraz prób. 

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

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

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”. COBRTI INSTAL, Warszawa 2001. 
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4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 
zakresie wykonania instalacji centralnego ogrzewania wraz z podłączeniami do grzejników.  

1.2. Zakres stosowania 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 obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie instalacji rurowych, podejść grzejnikowych wraz z podłączeniem grzejników do rozdzielacza w 
pomieszczeniu technicznym. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej 
wymienionych robót: 

• demontaż rurociągów,  
• demontaż grzejników,  
• montaż rurociągów,  
• montaż armatury, 
• montaż grzejników, 
• badania instalacji, 
• wykonanie izolacji antykorozyjnej i 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 robót”. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych, ograniczeń konstrukcyjnych niemożliwych do wprowadzenia na etapie 
projektowym 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”, Polskimi 
Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

2. MATERIAŁY 
Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych. 
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. 

2.1. Przewody instalacji C.O.  
Wykonać należy ogrzewanie wodne niskoparametrowe o temperaturze obliczeniowej czynnika tz/tp 
70/50OC, zasilanie instalacji w układzie zamkniętym, pompowe z rozdziałem dolnym. 
Pomieszczenia socjalno – biurowe ogrzewane będą grzejnikami. Rozprowadzenie instalacji do 
rozdzielacza w pomieszczeniu technicznym projektuje się z rur stalowych czarnych bez szwu zgodnie z 
normą PN-EN 10220:2005 lub ze szwem, łączonych za pomocą spawania gazowego i połączeń 
kołnierzowych lub gwintowanych. Rury prowadzić na powierzchni elementów konstrukcyjnych, mocując do 
ścian oraz stropu. Dopuszcza się wykonanie instalacji pomiędzy włączeniem do budynku a rozdzielaczem 
z rur tworzywowych, w systemie jak pozostała część instalacji.  
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Instalacje rozprowadzającą do grzejników wykonać w systemie z rur wielowarstwowych z wkładką 
stabilizacyjną – przy prowadzeniu w warstwie izolacji podłogi.  
Instalacje rozprowadzające przy podłodze w bruzdach ściennych lub obudowie oraz w bruzdach 
ściennych lub obudowie (uwarunkowane materiałem ścian bruzdowanych) wykonać z rur przeznaczonych 
do instalacji sanitarnych wykonanych z sieciowanego nadtlenkowo polietylenu PE-Xc (wielowarstwowego) 
łączonych za pomocą tulei mosiężnej zaciskanej osiowo w pełnym zakresie średnic. Kształtki mosiężne, 
niezmniejszające przepływu, odporne na odcynkowanie. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi do 16 bar. 
Rura może pracować w sposób ciągły przy temperaturze 70OC. Krótkotrwale (przy zakłóceniach) 
dopuszczalne są temperatury do 100OC. Rura powinna spełniać wymagania normy PN-EN ISO 15875-2, 
odpowiada również wymaganiom normy DIN 16892. Posiadać powinna również atest higieniczny na 
system. Połączenia z armaturą za pomocą kształtek przejściowych z gwintem. 
Zmiany kierunku prowadzenia przewodów wykonywać wyłącznie przy użyciu łączników i gotowych kolan i 
trójników. Do odcinania przepływu wody na rurociągach, zastosowano uniwersalne zawory kulowe, 
ćwierćobrotowe gwintowane.  
Połączenia z armaturą za pomocą kształtek przejściowych z gwintem.  
W miejscach zmiany kierunku tras przewodów, na odgałęzieniach i połączeniach z armaturą stosować 
wykonane fabrycznie kolana, trójniki, zwężki i kształtki przejściowe z końcówkami gwintowanymi. Do 
uszczelnienia połączeń gwintowanych stosować taśmy teflonowe oraz odpowiednie pasty nakładane na 
gwint zewnętrzny. Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach 
ochronnych większych o jedną dimensję od prowadzonego przewodu, uszczelnionych kitem trwale 
plastycznym. W obrębie rury ochronnej nie wolno wykonywać żadnych połączeń przewodów. 
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów 
i ubytków spowodowanych uszkodzeniami.  
Odpowietrzenie instalacji na pionach i w najwyższych punktach instalacji oraz zaworami 
odpowietrzającymi przy grzejnikach. Rurociągi należy uzbroić w odpowietrzniki automatyczne i zbiorniki 
odpowietrzające z ręcznym odpowietrzeniem w pomieszczeniu piwnicznym. Odwodnienie instalacji 
centralnie w kotłowni, wszystkie zakończone zaworem ze złączką do węża. 
Instalację należy prowadzić ze spadkiem w kierunku odwodnień. Na głównych ciągach instalacji wykonać 
punkty stałe P.S. oraz kompensacje U-kształtowe lub mieszkowe wykonane zgodnie z zaleceniami 
Producenta rur. 
Izolacja antykorozyjna - dla rurociągów z rur stalowych przyjęto zabezpieczenie antykorozyjne 
transportujących wodę o temp. do 150o C. 
Rurociągi stalowe przed malowaniem należy oczyścić do II stopnia czystości i pomalować: 

• 2 x farbą ftalową do gruntowania przeciwrdzewną miniową  
• 2 x emalią ftalową ogólnego stosowania   

Łączna grubość powłok antykorozyjnych minimum 60 mikronów. 
Rurociągi oznakować wg oznakowań zakładowych lub wg normy PN-70/M-01270 poprzez malowanie 
pasków identyfikacyjnych i strzałek kierunkowych określających przepływ. 
Płukanie instalacji - w czasie montażu rurociągów należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie w 
maksymalnym stopniu czystości układanych odcinków rur. Po wykonaniu prób szczelności należy 
instalację poddać trzykrotnemu płukaniu wodą aż do usunięcia zawiesin do poziomu poniżej 5 mg/dm3. Po 
każdym płukaniu wyczyścić filtry. 

2.2. Grzejniki 
Jako elementy grzejne instalacji należy zastosować grzejniki stalowe płytowe z podłączeniem dolnym 
zaworowym oraz bocznym (w pomieszczeniach warsztatowych), przyjęto płytowe, stalowe, podłączenie 
kątowe. Grzejniki przyjęto płytowe standard z podłączeniem bocznym lub typu V, stalowe. Każdy grzejnik 
posiada możliwość odcięcia go od instalacji poprzez zespoły przyłączeniowe.  
Kolor grzejników wg opracowania architektury. Jeżeli projekt architektury nie określa kolorystyki należy 
przyjmować jako kolor standardowy.  

2.3. Armatura 
Regulacja obiegów za pomocą zaworów regulacyjno-pomiarowych ze spustem.   
Odpowietrzniki automatyczne do pionów o średnicy nominalnej Ø 15 mm z zaworami kulowymi. 
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Regulacja hydrauliczna obiegów grzejnikowych przy pomocy grzejnikowych zaworów termostatycznych z 
obliczoną wstępną nastawą. Regulacja temperatury pomieszczeń za pomocą głowic termostatycznych 
gazowych montowanych na grzejnikach. Na powrocie – zawory odcinające powrotne w wersji kątowej. 

2.4. Izolacja termiczna 
Izolacja termiczna - całość instalacji musi być izolowana termicznie. Wszystkie rurociągi należy 
zaizolować termicznie izolacją odporną na temperaturę 100oC i współczynniku przewodności cieplnej λ= 
0,035 W/mK. Grubość izolacji wg poniższej tabelki:  

 
Lp.  

 
 Rodzaj przewodu lub komponentu  

 
 Minimalna grubo ść izolacji 

cieplnej 
(materiał 0,035 W/(m · K) 1) 

1  Średnica wewnętrzna do 22 mm  20 mm 
2  Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm  30 mm 
3  Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm  równa średnicy wewnętrznej rury 
4  Średnica wewnętrzna ponad 100 mm  100 mm 
5  Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub 

stropy, skrzyżowania przewodów 
 1/2 wymagań z poz. 1-4 

6  Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1 -4, ułożone w 
komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami 
różnych użytkowników 

 1/2 wymagań z poz. 1-4 

7  Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze  6 mm 
8  Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone wewnątrz izolacji 

cieplnej budynku)  
 40 mm 

9  Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone na zewnątrz izolacji 
cieplnej budynku)  

 80 mm 

10  Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnątrz budynku2)  50 % wymagań z poz. 1-4 
11  Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnątrz budynku2)  100 % wymagań z poz. 1-4 

Uwaga: 
1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w tabeli należy 
odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej, 
2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna. 

W przypadku przewodów układanych pod posadzką oraz w bruzdach ściennych, izolacja pełni również 
funkcję zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi rur na skutek kontaktu z tynkiem, zaprawą 
itp. oraz umożliwia swobodne ruchy termiczne przewodów.  
Preferowana izolacja prefabrykowana ze spienionej pianki poliuretanowej w płaszczu ochronnym z foli 
PCW lub pianki polietylenowej – dla średnic poniżej DN40 oraz izolacja z prefabrykowanej wełny 
mineralnej w płaszczu ochronnym z foli aluminiowej dla średnic pozostałych.  
Rurociągi rozprowadzone podposadzkowo izolować otuliną prefabrykowaną z pianki polietylenowej w 
płaszczu ochronnym z PCW o gr. 9mm.  

2.5. Zabezpieczenia p.po ż. 
Przejścia rurociągów przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego należy wykonać z odtworzeniem 
wytrzymałości ogniowej przegrody z wykorzystaniem materiałów posiadających Certyfikat Zgodności oraz 
Aprobatę Techniczną. Przejście p.poż. należy oznaczyć tabliczką na przegrodzie budowlanej w bliskiej 
odległości od zabezpieczenia. 
Izolacje cieplne rurociągów należy wykonać w sposób nierozprzestrzeniający ognia.  
W przejściu p.poż. nie może znajdować się żadne połączenie przewodu. 
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej strony, a 
przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki. Przestrzeń między 
przewodem wentylacyjnym a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie 
działającym korozyjnie na przewód wentylacyjny. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach 
oddzielenia przeciwpożarowego powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi 
odpowiednią klasę odporności ogniowej (szczelności ogniowej E; izolacyjności ogniowej I) wymaganą dla 
tych elementów, zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. 
Sposób zabezpieczenia przejść oddzielania pożarowego: 
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1. masa ogniochronna CP 601S służy do wypełniania otworów, przez które przeprowadza się rury, 
szczelin oraz dylatacji – nienarażonych na oddziaływanie wody: 
- rury stalowe, o średnicach nie większych niż 323 mm , z izolacją ciągłą z wełny mineralnej, przez ściany 
z cegły, betonu, betonu komórkowego i gipsowo- kartonowe oraz stropy z cegły lub betonu, grubości ścian 
nie mogą być mniejsze niż 125 mm zaś grubości stropów nie mogą być mniejsze niż 150 mm, 
- stalowe, o średnicach nie większych niż 159 mm, z izolacją z wełny mineralnej poza licami ścian, przez 
ściany z cegły, betonu, betonu komórkowego i gipsowo – kartonowe; grubości ścian nie mogą być 
mniejsze niż 125 mm.  
2. Masa ogniochronna CP 611A - stosować do wypełniania szczelin oraz otworów, przez które 
przeprowadza się rury z materiałów palnych, o średnicy nie większej niż 25 mm; stosowana może być do 
wypełniania przejść rur o temperaturze nie większej niż 70 0C w ścianach z cegły, betonu, betonu 
komórkowego i gipsowo –kartonowych, o grubości mniejszej niż 12 cm oraz w stropach z cegły , betonu i 
betonu komórkowego, o grubości nie mniejszej 15 cm. Uszczelnienia przejść instalacyjnych ,wypełnienia 
szczelin i dylatacji powinny być wykonywane w temperaturze + 5oC - + 40oC. Czas wykonywania 
uszczelnień nie może być dłuższy niż 15 minut w przypadku masy CP 601S oraz 10 minut w przypadku 
masy CP 611A. 
3. Osłony ogniochronne CP 644 – do wykonywania przejść instalacyjnych rur palnych. Osłony CP 644 
stosować do uszczelniania przejść instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych przez ściany wykonane z 
cegły, z betonu zwykłego lub gazobetonu o grubości nie mniejszej niż 150 mm albo płyt gipsowo- 
kartonowych oraz przez stropy wykonane z cegły, betonu lub gazobetonu o grubości nie mniejszej niż 170 
mm. Rury z tworzywa sztucznego mogą być owinięte izolacją nie rozprzestrzeniającą ognia. Średnica rury 
wraz z izolacja powinna mieć średnicę nie większą niż 250 mm. Na rurach z tworzyw sztucznych 
przechodzących przez ściany osłony montowane są po 1 sztuce po obu stronach ściany, a przechodzące 
przez stropy montowana jest od dołu stropu. 

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

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Rury 
Rury 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. Grzejniki 
Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. 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 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować 
w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny być dostarczone w 
oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać 
w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

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 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. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Monta ż ruroci ągów C.O.  
Rurociągi z rur stalowych czarnych bez szwu zgodnie z normą PN-EN 10220:2005 lub ze szwem, 
łączonych za pomocą spawania gazowego i połączeń kołnierzowych lub gwintowanych. 
Rurociągi tworzywowe łączone będą przez zaprasowywanie.  
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do 
wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy 
betonowej). 
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, 
– gięcie rur, 
– założenie tulei ochronnych, 
– ułożenie rur z wykonaniem połączenia zaprasowywanego.  
Rury łączyć przez kształtki zaciskowe stalowe. Połączenia przewodów powinny znajdować się między 
podporami w odległości 1/3 – 1/5 rozpiętości przęsła od punktu podparcia. Unikać umieszczania połączeń 
na podporach i pośrodku przęsła. W przypadku konieczności umieszczenia połączeń na podporze, 
połączenie należy wzmocnić.  
Zmiany kierunków rur poziomych wykonać poprzez kolana fabryczne łączone poprzez zaciskanie. 
Rurociągi powinny spoczywać na podporach ruchomych, usytuowanych w odstępach podanych poniżej.  
Odległości między podporami instalacji rurowych powinny wynosić: 1,5 m – dla średnic 15 ÷ 20 mm, 2,0 m 
– dla średnic 25 ÷ 32 mm, 2,5 m – dla średnic 40 ÷ 50 mm oraz 3,0m dla pozostałych średnic. 
Punkty stałe powinny być wykonane tak, aby możliwa była kompensacja wydłużeń cieplnych przewodów. 
Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi 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 zapewnić jedynie możliwość osiowego ruchu 
przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6÷8 mm od grubości ściany lub stropu. Przy przejściu 
przez dylatację tuleje wykonać z rur stalowych, a przestrzeń między przewodem a tuleją wypełnić wełną 
mineralną lub innym materiałem izolacyjnym, np. odpowiednim silikonem. 
Celem odpowietrzenia instalacji konieczne jest zainstalowanie zaworów odpowietrzających w 
najwyższych punktach instalacji wraz z zaworami odcinającymi usytuowanymi przed odpowietrznikami. 
Odwodnienie instalacji wykonać przy użyciu zaworów spustowych zainstalowanych przy grzejnikach na 
powrocie. 
Instalację centralnego ogrzewania należy połączyć instalacją wyrównawczą. 
Dokładne opisy technologii wykonywania rurociągów z poszczególnych materiałów zostaną podane przez 
producentów lub dostawców materiałów. 
Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m, 
przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony należy łączyć do 
rurociągów poziomych za pośrednictwem odsadzek o długości poziomego ramienia co najmniej 1,0 m. 
Rurociągi łączone będą z armaturą gwintowaną oraz przyrządami kontrolno-pomiarowymi za pomocą 
połączeń gwintowanych, z zastosowaniem kształtek. Gwinty na końcach rur powinny być równo nacięte i 
odpowiadać wymaganiom odpowiedniej normy. Dokładność nacięcia gwintu sprawdza się przez 
nakręcenie złączki. Połączenia gwintowane uszczelnić za pomocą taśmy teflonowej lub pasty. 

5.2. Monta ż grzejników 
Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub 
wnęki. Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosić co najmniej 100 mm. Stosować 
grzejniki z kratką tzw. grillem o użebrowaniu poziomym.  
Kolejność wykonywania robót: 
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– 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. 

5.3. Monta ż armatury i osprz ętu 
Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, z zastosowaniem 
kształtek z uszczelką. Uszczelnienie tych połączeń gwintowanych wykonać za pomocą odpowiednich 
taśm izolacyjnych. 
Kolejność wykonywania robót: 
– sprawdzenie działania zaworu, 
– nagwintowanie końcówek, 
– wkręcenie półśrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym, 
– skręcenie połączenia. 
Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by wrzeciono 
było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowe przechodzącej przez oś przewodu. 
Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach widocznych oraz 
łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. 
Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy 
odpowietrzników automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym w najwyższych punktach 
instalacji.  

5.4. Monta ż armatury i urz ądzeń na rozdzielaczu 
Montaż armatury i urządzeń wykonać zgodnie z DTR dla danego elementu z zaleceniami producenta i 
projektem budowlano-wykonawczym.  

5.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby 
szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania 
oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni 
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów 
następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych 
narzędzi. 
Grubość wykonania izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej w dokumentacji technicznej 
więcej niż o –5 do +10 mm. 

5.6. Badania i uruchomienie instalacji 
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem 
izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 
Badania szczelności na zimno nie należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej niższej od 0°C. 
Przed przystąpieniem do badania szczelności należy odłączyć wszystkie elementy i armaturę, które przy 
ciśnieniu wyższym od ciśnienia pracy mogłyby ulec uszkodzeniu lub zakłócić próbę, następnie instalację 
podlegającą próbie 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.  
Na 24 godz. (gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa od +5°C) przed rozpoczęciem badania szczelności 
instalacji powinna być napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona. W tym okresie należy dokonać 
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starannego przeglądu wszystkich elementów oraz skontrolować szczelność połączeń przewodów, dławic 
zaworów i in. przy ciśnieniu statycznym słupa wody w instalacji. 
Po stwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy podnieść ciśnienie w instalacji 
za pomocą pompy ręcznej tłokowej, podłączonej w najniższym jej punkcie. Pompa musi być wyposażona 
w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy 
(średnica tarczy min. 150 mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej 
0,1 bara (0,01 MPa). 
Wartości ciśnienia próbnego minimum 0,4 MPa. 
Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 30 min.: 
- manometr nie wykaże spadku ciśnienia, 
- nie stwierdzono przecieków ani roszenia. 
Podczas badania szczelności należy utrzymywać w instalacji stałą temperaturę wody, gdyż jej zmiana o 
10o powoduje zmianę ciśnienia o 0,5 - 1,0 bara. Po pierwszym napełnieniu instalacji wodą nie należy jej 
opróżniać, z wyjątkiem przypadków, gdy zachodzi konieczność dokonania naprawy. W takich sytuacjach 
dopuszcza się opróżnianie tylko tej części zładu, gdzie wykonywane są prace naprawcze i tylko na okres 
niezbędny do wykonania tych prac. 
Instalację napełnioną wodą i unieruchomioną w okresie ujemnej temperatury zewnętrznej należy 
zabezpieczyć przed skutkami zamarznięcia wody. 
Badanie szczelności i działania instalacji na gorąco należy przeprowadzić po uzyskaniu pozytywnego 
wyniku próby szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych 
wyników badań zabezpieczenia instalacji zgodnie z wymaganiami polskiej normy PN-91/B-02419 
"Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewań wodnych zamkniętych systemów 
ciepłowniczych. Badania.". Próbę szczelności zładu na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu 
źródła ciepła, w miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie 
przekraczających parametrów obliczeniowych. 
Przed przystąpieniem do próby działania instalacji w stanie gorącym budynek powinien być ogrzewany w 
ciągu co najmniej 72 godzin.  
Podczas próby szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień, dławic 
itp. oraz skontrolować zdolność kompensacyjną wydłużek. Wszystkie zauważone nieszczelności i inne 
usterki należy usunąć. Wynik próby uważa się za pozytywny, jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków 
ani roszenia, a po ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń. 
W celu zapewnienia maksymalnej szczelności eksploatacyjnej, należy – po próbie szczelności na gorąco 
zakończonej wynikiem pozytywnym - poddać instalację dodatkowej obserwacji. Instalację taką można 
uznać za spełniającą wymagania szczelności eksploatacyjnej, jeżeli w czasie 3-dobowej obserwacji 
niezbędne uzupełnienie wody w zładzie nie przekroczy 0,1% pojemności zładu.  
Przed przystąpieniem do czynności regulacyjnych należy sprawdzić, czy wykonane przegrody zewnętrzne 
budynku spełniają wymagania ochrony cieplnej. Należy sprawdzić szczelność okien i drzwi oraz 
spowodować usunięcie zauważonych usterek. 
Istotne spostrzeżenia powinny być udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wpływ na 
warunki regulacji uwzględniony w protokole odbioru. 
Regulacja montażowa przepływów czynnika grzejnego w poszczególnych obiegach instalacji wewnętrznej 
ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementów regulacyjnych, w zaworach z podwójną 
regulacją lub kryz dławiących, powinna być przeprowadzona po zakończeniu montażu, płukaniu i próbie 
szczelności instalacji w stanie zimnym. Wszystkie zawory odcinające na gałęziach i pionach instalacji 
muszą być całkowicie otwarte; ponadto należy skontrolować prawidłowość odpowietrzenia zładu. 
Po przeprowadzeniu regulacji montażowej, podczas dokonywania odbioru poprawności działania, należy 
dokonywać pomiarów w następujący sposób: 
a) pomiar temperatury zewnętrznej za pomocą termometru zapewniającego dokładność pomiaru ± 0,5°C; 
termometr ten należy umieszczać w miejscu zacienionym na wysokości 1,5 m nad ziemią i w odległości 
nie mniejszej niż 2 m od budynku; 
b) pomiar parametrów czynnika grzejnego za pomocą termometrów zapewniających dokładność pomiaru 
± 0,5°C, 
c) pomiar spadków ciśnienia wody w instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego za pomocą manometru 
różnicowego podłączonego do króćców na głównych rozdzielaczach: zasilającym i powrotnym; 
d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocą termometrów 
zapewniających dokładność pomiaru ± 0,5° C; termometry te zabezpieczone przed wpływem 
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promieniowania należy umieszczać na wysokości 0,5 m nad podłogą w środku pomieszczenia, a przy 
większych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposób, aby odległość punktu pomiaru od ściany 
zewnętrznej nie przekraczała 2,5 m, a odległość między punktami pomiarowymi - 10 m; 
e) pomiar spadków temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepła lub pionach w ogrzewaniach 
wodnych, pośrednio za pomocą termometrów dotykowych (termistorowych) o dokładności odczytu ± 0,5°  
Pomiary te należy przeprowadzać na prostym odcinku przewodu, po uprzednim oczyszczeniu z farby i 
rdzy powierzchni zewnętrznych rury w punkcie przyłożenia czujnika przyrządu. 
Ocena regulacji i kryteria oceny: 
a) Oceny efektów regulacji montażowej instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego należy dokonać przy 
temperaturze zewnętrznej, w przypadku ogrzewania pompowego, możliwie najniższej, lecz nie niższej niż 
obliczeniowa i nie wyższej niż +6°C, 
b) Ocena prawidłowości przeprowadzenia regulacji montażowej instalacji ogrzewania wodnego polega na: 
- skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na głównych rozdzielaczach i porównaniu ich z 
wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnętrznej) po upływie co najmniej 72 
godzin od rozpoczęcia ogrzewania budynku; wartości bezwzględne tej temperatury w okresie 6 godzin 
przed pomiarem nie powinny odbiegać od wykresu regulacyjnego więcej niż ± 2°C, 
- skontrolowaniu pracy wszystkich grzejników w budynku, w sposób przybliżony, przez sprawdzenie co 
najmniej ręką „na dotyk", a w przypadkach wątpliwych przez pomiar temperatury powrotu, 
- skontrolowaniu zgodności temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze poprawności działania 
instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach. W przypadku przeprowadzania badania w pomieszczeniach 
użytkowanych konieczne jest uwzględnienie wpływu warunków użytkowania (dodatkowych źródeł ciepła, 
intensywności wentylacji itp.), na kształtowanie się temperatury powietrza. 
- skontrolowaniu spadku ciśnienia wody w instalacji, mierzonego na głównych rozdzielaczach i 
porównaniu go z wielkością określoną w dokumentacji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem pompowym); 
dopuszczalna odchyłka powinna się mieścić w granicach ± 10°/o obliczeniowego spadku ciśnienia, 
- skontrolowaniu spadków temperatury wody w poszczególnych gałęziach na rozdzielaczu. 
W pomieszczeniach, w których temperatura powietrza nie spełnia wymagań, należy: 
- przeprowadzić korektę działania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przepływów wody przez 
piony i grzejniki, 
- określić inne właściwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania (np. błąd w doborze wielkości 
grzejników lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepło, nieprawidłowe wykonanie elementów konstrukcyjno-
budowlanych decydujących o rzeczywistym zużyciu ciepła itp.) i usunąć te przyczyny. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót”. 
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 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót”. 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór 
materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów 
odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 
materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.). 
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub 
opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i 
sposób stosowania. 
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 
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– przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
– ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 
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 instalacji centralnego ogrzewania należy przedłożyć protokoły odbiorów 
częściowych, badania szczelności oraz czynności regulacyjnych, a także sprawdzić zgodność stanu 
istniejącego z dokumentacją techniczną (po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw), z "Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót " oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych. 
W szczególności należy skontrolować: 
- użycie właściwych materiałów i elementów instalacji, 
- prawidłowość wykonania połączeń, 
- jakość zastosowanych materiałów uszczelniających, 
- wielkość spadków przewodów, 
- odległość przewodów od przegród budowlanych i innych przewodów, 
- prawidłowość wykonania odpowietrzeń, 
- prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami, 
- prawidłowość ustawienia wydłużek i armatury, 
- prawidłowość przeprowadzania wstępnej regulacji, 
- prawidłowość zainstalowania grzejników, 
- jakość wykonania izolacji cieplnej, 
- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 
Z każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i przechowywany 
wraz z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest między innymi na podstawie protokołów 
odbiorów częściowych elementów zanikających lub ulegających zakryciu oraz prób. 
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 PŁATNO ŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót” COBRTI. 
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. Wymagania i badania”. 
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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”. 
PN– 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody”. 
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5. INSTALACJA DRENA ŻOWA  
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 
zakresie wykonania instalacji drenażowej opaskowej wokół budynku.  

1.2. Zakres stosowania 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 obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie nowej instalacji drenażowej opaskowej wokół budynku. Niniejsza specyfikacja techniczna 
związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
- wykonanie drenażu opaskowego z rur drenarskich z filtrem syntetycznym z PVC średnicy ϕ113, 
- montaż studzienek drenażowych z rur karbowanych PVC średnicy ϕ315 i z osadnikiem o głębokości 
0,95m,  
- montaż studni zbiorczej z rur karbowanych PVC średnicy ϕ600 i z osadnikiem i z pompą przetłaczającej 
wody drenarskie do kanalizacji deszczowej,  
- włączenie instalacji drenażowej do istniejącej studni kanalizacji deszczowej rurociągiem z rur PE PN4 
średnicy ϕ63.  
Zakres robót przy wykonywaniu odwodnienia płyty boiska obejmuje: 
- oznakowanie terenu robót, 
- dostawę materiałów i urządzeń, 
- wykonanie rozbiórki istniejących nawierzchni, 
- wykonanie przekopów próbnych, 
- podwieszenie i zabezpieczenie instalacji obcych, 
- wykonanie wykopów wraz z umocnieniem ich ścian oraz odwodnieniem, 
- przygotowanie podłoża pod przewody i obiekty, 
- ułożenie przewodów i studzienek oraz ich wzajemne połączenie, 
- zasypanie i zagęszczenie wykopów z demontażem umocnień ich ścian, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

1.4. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy 
Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót”. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć dostosowania instalacji drenażowej do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych, istniejących ograniczeń konstrukcyjnych niemożliwych do wprowadzenia na 
etapie projektowym 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”, Polskimi 
Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

2. MATERIAŁY 
Do wykonania instalacji drenażowej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych. 
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.  

2.1. Rury drenarskie. 
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Do instalacji opaskowej budynku należy zastosować rury drenarskie karbowane z filtrem z włókna 
syntetycznego. Rury drenarskie powinny mieć powierzchnię bez pęcherzy, powinny być obcięte 
prostopadle do osi, w sposób umożliwiający dokładne ich łączenie. Szczeliny wlotowe powinny znajdować 
się między karbami rurki, powinny być wolne od grudek i resztek materiału. 
Szczeliny powinny być równomiernie rozmieszczone na długości i obwodzie rurki. Złączki służące do 
połączenia rurek drenarskich karbowanych powinny być wykonane z polietylenu wysokociśnieniowego. 

2.2. Studzienki rewizyjne. 
Studzienka rewizyjna drenarska powinna być wykonana z karbowanej rury z tworzywa sztucznego o 
średnicy ϕ315mm z wbudowanym dnem. Studzienki muszą odpowiadać normie PN-B 10729:1999 oraz 
posiadać odpowiednie zwieńczenia wg PN-EN 124:2000. Właz kanałowy należy wykonywać jako właz 
żeliwny typu lekkiego w rurze teleskopowej na uszczelce. 

2.2. Studzienka zbiorcza. 
Studzienka zbiorcza drenarska z pompą do przetłaczania powinna być wykonana z karbowanej rury z 
tworzywa sztucznego o średnicy ϕ600mm z wbudowanym dnem. Studzienki muszą odpowiadać normie 
PN-B 10729:1999 oraz posiadać odpowiednie zwieńczenia wg PN-EN 124:2000. Właz kanałowy należy 
wykonywać jako właz żeliwny typu lekkiego w rurze teleskopowej na uszczelce. 

2.4. Podsybki i obsybki. 
Podsypka może być wykonana z gruntu piaszczystego lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien 
odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111. Jako materiały filtracyjne 
należy stosować: 
- żwir naturalny, sortowany o wymiarach ziaren większych niż otwory w rurociągu drenarskim, 
- piasek gruby o wielkości ziaren do 2mm, wg PN-B-02480, 
Wskaźnik wodoprzepuszczalności piasków powinien wynosić co najmniej 8 m/dobę, przy oznaczaniu 
wg PN-B-04492. 

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

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

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

4.2. Studzienki  
Transport studzienek powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych 
opakowaniach producenta. 
Elementy należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

4.3. Podsybki i obsypki  
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. 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. 
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z 
rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże 
Inżynierowi. 

5.2. Roboty ziemne 
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub 
mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz 
posiadanego sprzętu mechanicznego. 
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Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się 0,4 m jako 
zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w 
miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy 
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. 
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem 
przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z 
Inżynierem Kontraktu. 
Odwodnienie wykopu musi zabezpieczyć go przed zalaniem sączeniami wody i rozluźnieniem struktury 
gruntu. 

5.3. Przygotowanie podło ża 
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem jest grunt 
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy tłucznia lub 
żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi. W gruntach 
skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia o 
grubości od 15 do 20 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z dokumentacją projektową. 

5.4. Roboty monta żowe 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia rurociągu 
powinny spełniać poniższe warunki: 
− najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu, 
największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu, 
− głębokość posadowienia powinna wynosić minimum 0,1 m poniżej koryta płyty boiskowej.  
Rury układa się zgodnie z wytycznymi producenta. Poszczególne ułożone rury powinny być 
unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła 
położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. 
Rury należy układać w temperaturze powyżej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać w 
temperaturze nie mniejszej niż +8°C. 
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce 
ułożonego kanału przed zamuleniem. Połączenia kanałów stosować należy zawsze w studzience. Kąt 
zawarty między osiami kanałów dopływowego i odpływowego - zbiorczego powinien zawierać się w 
granicach od 45 do 90°. 
Uszczelnienia złączy przewodów rurowych należy wykonać specjalnymi fabrycznymi uszczelkami 
gumowymi. 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych 
należy przestrzegać następujących zasad: 
- studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odpowiednich 
odległościach (max. 50 m przy średnicach kanału do 0,50 m i 70 m przy średnicach powyżej 0,50 m) lub 
na zmianie kierunku kanału, 
- studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów bocznych, 
- 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, 
- w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m należy stosować 
studzienki spadowe-kaskadowe. 
Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku studzienek płytkich (kiedy 
głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić ww. wysokości) 
dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą niż 2,0 m. 
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.  
Część studzienek wskazanych w Dokumentacji Projektowej należy wykonać bez kinety z osadnikiem o 
głębokości minimum 0,95 m. 
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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. Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory roboczej studzienek rewizyjnych należy 
obudować i uszczelnić materiałem plastycznym. 
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narażonych na obciążenia dynamiczne) 
powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-H-74051-02 [11]. W innych przypadkach można stosować włazy 
typu lekkiego wg PN-H-74051-01 [10]. 
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. 

5.5. Zasypanie wykopów i ich zag ęszczenie 
Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20cm. Materiał zasypki powinien być 
równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być 
zgodny z określonym w ST. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inżynierem 
Kontraktu. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie z 
częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera Kontraktu. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
- sprawdzenie rzędnych dna wykopu, 
- 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 deszczowego, 
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych.  
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji kanalizacji deszczowej 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 badania ponownie. 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór 
materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów 
odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 
materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 

1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 
techniczna, itp.). 

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub 
opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i 
sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. Sprawdzić należy typ, 
klasę, markę itp. dostarczonego materiału. 
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Odbiór robót zanikających powinien objąć swym zakresem instalację kanalizacyjną prowadzoną pod 
posadzką. Powinien on być przeprowadzony przed położeniem posadzki. 
Odbiór robót zanikających powinien obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wykonania z projektem technicznym, 
- sprawdzenie użycia właściwych materiałów, 
- sprawdzenie prawidłowości zamocowań, 
- sprawdzenie zgodności z wymaganiami określonymi w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru 
robót", 
- badanie szczelności instalacji. 
Przy sprawdzaniu instalacji należy zwrócić uwagę na: 
- przebieg tras kanalizacyjnych, 
- szczelność połączeń kanalizacyjnych, 
- sposób prowadzenia przewodów.  
Na żądanie inspektora nadzoru może być przeprowadzone badanie prawidłowości połączeń rur. Do 
badań należy wybrać losowo 3% połączeń, które dla kontroli należy rozebrać; w przypadku stwierdzenia 
choćby jednego wadliwie wykonanego połączenia wybiera się losowo następne 3% połączeń. 
Stwierdzenie wadliwości w drugiej partii wybranych połączeń jest podstawą do podjęcia decyzji 
powtórnego wykonania wszystkich połączeń. 
Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej należy wykonać poddając sprawdzeniu przewody odpływowe 
(poziomy) odprowadzające ścieki bytowo-gospodarcze pod posadzkami poprzez oględziny po napełnieniu 
wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem. 
Z odbioru międzyoperacyjnego należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność 
robót i elementów do prawidłowego wykonania montażu; protokół podpisuje kierownik robót instalacyjnych 
przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego. 
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego należy instalację poddać badaniu na szczelność. Należy to 
wykonać w następujący sposób: 
- piony i wpusty kanalizacji deszczowej należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu 
przez nie wody, 
- - piony i przewody odpływowe kanalizacji deszczowej sprawdza się szczelność po napełnieniu wodą do 
wpustu dachowego i sprawdza poziom wody w pionie przez 30 minut. 
Po zakończeniu prób należy w ramach odbioru obiektu dokonać komisyjnego odbioru końcowego. W 
skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, 
inwestora i użytkownika. 
W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić: 
- czy użyto właściwych materiałów i elementów, 
- prawidłowość wykonania połączeń, 
- wielkość spadków przewodów, 
- wykonanie instalacji z dokumentacją techniczną. 
Przy odbiorze końcowym urządzeń instalacji należy przedłożyć: 
- dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie 
budowy, 
- dziennik budowy i książkę obmiarów, 
- protokoły odbiorów częściowych na roboty "zanikające", 
- protokoły wykonanych prób szczelności, 
- świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbiorom 
technicznym, a także niezbędne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 
- instrukcje obsługi. 
Z każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i przechowywany 
wraz z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest między innymi na podstawie protokołów 
odbiorów częściowych elementów zanikających lub ulegających zakryciu oraz prób. 

8. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest: 
- 1m (metr) wykonanej i odebranego odwodnienia boisk sportowych, 
- 1 m3 wykopu, 
- obudowy pionowych ścian wykopów 1 m2, dla wykopów liniowych licząc obie przeciwległe ściany 
obudowy, dla wykopów obiektowych licząc wszystkie ściany obudowy, 
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- 1 m3 podsypki, obsypki, zasypu zużytego materiału, 
- 1 m3 odwozu nadmiaru ziemi na odległość do 10 km, 
- 1mb rury dla każdego typu i średnicy; długość należy mierzyć wzdłuż osi rury; długość zwężki należy 
wliczyć do długości przewodu o większej średnicy, całkowita długość przewodów przy badaniach 
przyłącza na szczelność powinna stanowić suma długości przewodów kanalizacji drenażowej, 
- 1 kpl. elementów instalacji, 
W przypadku robót zanikających obmiar winien być wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego 
wyniki należy umieścić w protokole odbiorowym, który należy zachować do odbioru końcowego. 

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

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”. COBRTI INSTAL, Warszawa 2001, 
Aprobaty techniczne, 
Obowiązujące Polskie Normy, Branżowe: 
- PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych, 
- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 
projektowanie, 
- PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 
techniczne wykonania, 
- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu, 
- PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i mieszanka, 
- PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe, 
- PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i 
kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością, 
- PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego), 
- BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie, 
- BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny, 
- PN-B-10729 Kanalizacja – studzienki kanalizacyjne, 
- PN-EN 1917 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem 
stalowym i żelbetowe, 
- PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
- PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu, 


