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B-00.00.00   WYMAGANIA OGÓLNE   ST-0 

1.WSTĘP 

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna ST-0 “Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru robót związanych z Przebudową z nadbudową budynku mieszkalnego zlokalizowanego 
z Wiktorówku, dz. nr ew. gr. 341/2.  

1.2.Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o 
zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczeniu robót w obiektach budowlanych. 

Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Szczegółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 

11..  SST-01 B.01.00.00 - Instalacja centralnego ogrzewania 
22..  SST-02 B.02.00.00 - Instalacja wody zimnej, ciepłej, 
33..  SST-03 B.03.00.00 - Instalacja kanalizacji sanitarnej 

1.3.Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie Przebudowy z nadbudową budynku mieszkalnego zlokalizowanego z Wiktorówku, dz. nr ew. gr. 
341/2. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem robót wymienionych w punkcie 1.2. 

1.4.Określenia podstawowe 
Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć: 

Budynek wraz instalacjami i urządzeniami technicznymi; 
Budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami; 
Obiekt małej architektury; 

Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 
przegród budowlanych oraz posiada fundament i dach; 

Budowla – obiekt budowlany nie będąc budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotnisko, 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, wolnostojące 
instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, 
składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 
podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, 
cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców 
przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako 
odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość 
użytkową. 

Obiekt małej architektury – niewielkie obiekty, a w szczególności: 
Kult religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figurki; 
Posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej; 
Użytkowe służące rekreacji codziennej  utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 
huśtawki, drabinki, śmietniki. 

Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do tymczasowego użytkowania w 
okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne 
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miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: 
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia 
namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty 
kontenerowe. 

Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, 
nadbudowę obiektu budowlanego. 

Robot budowlane – prace polegające na budowie, przebudowie, montażu remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego. 

Remont - wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu 
stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji; 

Urządzenia budowlane – urządzenie 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. 

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 
przez urządzenia zaplecza budowy. 

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowy –tytuł prawny wynikający z prawa własności, 
użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiązanego, przewidującego uprawnienia do wykonania robót budowlanych. 

Pozwolenie na budowę –decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub 
wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 
budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i 
opisy służące realizacji obiektu, operat geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku 
realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

Teren zamknięty – teren, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
Obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 
organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych; 
Bezpośredniego wydobywania kopalni ze złoża, będący w dyspozycji zakład 
górniczego; 

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania 
w budownictwie; 

Właściwy organ – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno – budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich właściwości określonych 
w rozdziale 8 

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, 
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 
wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową. 

Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów 
odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu tego terenu. 

Opłata – kwota należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole 
dokonywane przez właściwy organ. 

Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidzianą do usunięcia po 
ich zakończeniu. 

Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
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Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu , ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

Rejestr obmiarów – akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi stronami, służąca 
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. 

Część obiektu lub etap wykonania – część wykonania obiektu budowlanego zdolną do spełnienia 
przewidywanych funkcji techniczno – użytkowych i możliwą do odebrania i 
przekazania do eksploatacji. 

Ustalenie techniczne – ustalenie podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 

Laboratorium – laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium 
badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia 
niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów przeprowadzonych robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Materiały 
użyte do wykonania robót powinny być nowe i pełnowartościowe, za wyjątkiem 
materiałów używanych do odtworzenia części chodników, krawężników, nawierzchni 
z płyt betonowych, w pozycjach kosztorysu, w których zostało to wskazane jako 
„materiał z odzysku”. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w 
formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej kolejności ich 

wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach 
przedmiarowych. 

Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowania i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu 
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych  

Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę 
upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących 
zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 
z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących 
wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2). 

Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces 
lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w 
odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie 
(zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat 
zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną 
(w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, 
wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub 
usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 

Skała – jest definiowana jako wszystkie materiały wymagające – zdaniem Inspektora Nadzoru – wysadzenia 
lub zastosowania klinów metalowych i młotów dwuręcznych, lub zastosowania 
wierceń pneumatycznych w celu ich usunięcia, których to materiałów nie można 
wydobyć poprzez zrywanie ciągnikiem o mocy użytecznej równej co najmniej 150 
KM z pojedynczą, wysokowydajną zrywarką zamontowaną z tyłu. 
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1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową ( Projekt Budowlany; Projekt Wykonawczy ), Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.1.Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne 
punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji 
Projektowej i jeden komplet SST. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, 
opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace. Na Wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. 
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich 
zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń, inne jednostki 
zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym 
terminie zakończenia. 

Koszty związane z nadzorami właścicieli terenów lub urządzeń, wynikające z warunków, na jakich zostały 
wydane pozwolenia: na budowę oraz na jakich uzgodniono dokumentację projektową należy podać cenie 
umownej. 

1.5.2.Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową: 

- Dostarczoną przez Zamawiającego; 

- Sporządzoną przez Wykonawcę; 

W skład dokumentacji wchodzi: 

- Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych - wg spisu zawartego w 
dokumentacji przetargowej; 

- Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę w ramach Ceny 
umownej. 

- Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do projektu 
wynikłe w trakcie realizacji robót. 

1.5.3.Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi 
Dokumentacja Projektowa i Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 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, 
poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały mają być 
zgodne z Dokumentacją Projektową i SST. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 



B-00.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-00 Str.  
 WYMAGANIA OGÓLNE  

 

10 

Projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

l.5.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy w okresie 
trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego 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 a w szczególności: 
Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 
nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych. 
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony 
z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora 
nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne 
będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 

1.5.5.Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

— Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

— W okresie trwania budowy i wykonywania Robót wykończeniowych Wykonawca będzie 
utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej; 

— stosować się do Ustawy z 27.06.1997 r o odpadach (Dz.U.97.96.592 z dn. 13 sierpnia 
1997r); 

— podejmować wszelkie uzasadnione 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 i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

— lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych; 

— środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

— zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi; 

— zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami; 

— możliwością powstania pożaru; 

1.5.6.Ochrona przeciwpożarowa 

— Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

— Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach 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.Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza 
się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 



B-00.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-00 Str.  
 WYMAGANIA OGÓLNE  

 

11 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8.Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable, sieci itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 
czasie trwania budowy. 

 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
Robot, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie 
Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 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. 

1.5.9.Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

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

1.5.10.Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 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 oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z : 

Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 28.03.1972 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. 
Nr 13, poz. 43 ) 

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić 
sporządzenie ( przed rozpoczęciem budowy ), Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „ Planem 
BOIZ ” na podstawie, „ Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ” sporządzoną przez 
projektanta. „ Plan BIOZ ” należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120 , poz. 1126 ), uwzględniając również wymagania określone 
w Rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 ) oraz Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. 
Nr 169, poz. 1650 )  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie umownej. 
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1.5.11.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. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 
momentu odbioru końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien 
rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12.Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

W szczególności Wykonawca zastosuje się do: 

a) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 407 ). 

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. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.13.Wycinka zieleni 

Wycinka drzew w ramach przygotowania terenu zostanie wykonana przez Zamawiającego. 

W ramach Umowy Wykonawca wykona usunięcie samowysiewających się krzewów, jako roboty 
przygotowawcze pod wykonanie obiektu i przyłączy zewnętrznych. Koszty z tym związane Wykonawca 
ujmie w ramach ceny jednostkowej robót podstawowych, których dotyczą te roboty przygotowawcze. 

2.MATERIAŁY 
Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym 
w art.10. Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity wg Obwieszczenia Ministra 
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 10 listopada 2000 r.). Ponadto powinny być zgodne z Polskimi 
Normami lub powinny posiadać aprobatę techniczną oraz certyfikat zgodności lub znak zgodności oraz 
certyfikat na znak bezpieczeństwa (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 9.11.1999 r. – Dz. U. 
Nr 5/00 r. poz 53.) 

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy atesty wytwórcy lub świadectwa 
potwierdzające odpowiednią jakość materiałów. 

Podane „materiały” stanowią propozycję projektanta i są zgodny z programem wykonania prac. Zgodnie z 
Ustawą „Prawo Zamówień Publicznych” art.29 ustawa 3 – Wykonawca ma prawo zastosować każdy ”inny 
równoważny” wyrób. 

2.1.Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  
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2.2.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 właściwości do Robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych 
z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.3.Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

2.4.Oznakowanie wyrobów i materiałów 
a) System europejski „CE” – jest zgodny z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą 

techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską 
za zgodną z wymaganiami podstawowymi. 

Oznakowanie CE wyrobu budowlanego składa się z: 

— Znaku zgodności wg wzoru; 
— Numeru identyfikacyjnego notyfikowanej jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka 

brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego; 

Oznakowaniu CE powinny towarzyszyć następujące dodatkowe informacje: 
— Oznaczenie, siedziba i adres producenta; 
— Ostatnie dwie cyfry roku, w których umieszczono oznakowanie CE na wyrobie 

budowlanym; 
— Numer certyfikatu zgodności, jeżeli taki certyfikat był wymagany; 
— Dane umożliwiające identyfikację cech i deklarowanych właściwości użytkowych wyrobu 

budowlanego, jeżeli wynika to z harmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu; 

Oznakowanie CE wraz z informacjami dodatkowymi umieszcza się w sposób widoczny, 
czytelny, bezpośrednio na wyrobie albo na etykiecie przymocowanej do niego. 

b) System krajowy „B” – jest zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną. Znakiem tym 
oznacza się wyroby nie objęte systemem europejskim, których nie można jeszcze 
oznakować znakiem CE. Wyroby oznakowane znakiem budowlanym B nie mogą być 
wprowadzone na rynki inne niż polski. 

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowiązany 
dołączyć informację zawierającą: 

— Określenie i adres zakładu produkującego wyrób budowlany; 
— Identyfikację wyrobu zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek i klasę 

wg specyfikacji technicznej; 
— Numer wraz z datą publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą 

potwierdzono zgodność wyrobu; 
— Numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności; 
— Inne dane, jeżeli wynika to ze specyfikacji technicznej; 
— Nazwę i numer jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym 

systemie oceny zgodności wyrobu; 
Znak budowlany umieszcza się w sposób widoczny, czytelny, niedający się usunąć. 
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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 SST, PZJ lub 
projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w 
takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub SST 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. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

4.TRANSPORT 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych Materiałów oraz stan dróg. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2.Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z 
Terenu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach lądowych oraz dojazdach do Terenu Budowy  

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umową, oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami SST, PZJ, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nnadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
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Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w SST, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i 
Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później 
niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
nadzoru Programu Zapewnienia Jakości ( PZJ ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

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

— organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

— bhp; 

— wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

— wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów Robót; 

— system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych 
Robót; 

— 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, nastaw 
mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi nadzoru; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

— 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 zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu; 

— 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; 

— sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom; 

— W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do 
opracowania Programu Zapewnienia Jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 

— Projekt Programu Zapewnienia Jakości zostanie przedstawiony do zatwierdzenia 
Inspektorowi nadzoru najpóźniej razem z Harmonogramem w terminie 21 dni po 
podpisaniu umowy. 
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— Koszty związane z wykonaniem projektu Programu Zapewnienia Jakości należy podać w 
cenie umownej. 

6.2.Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne 
wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru 
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, 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 użycia 
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 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 wątpliwość, 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 SST, 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. 

Koszt wykonania niezbędnych pomiarów i badań powinien zostać uwzględniony w cenie której dotyczy, jak 
przedstawiono w p. 9.2. Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. 

6.5.Raporty z badań 
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 SST 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 SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7.Atesty jakości materiałów i urządzeń 
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 przenoszących europejskie normy zharmonizowane, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem 
MSWiA z 1998 r. ( Dz.U. 99/98 ). 

2) Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

a) Polską Normą lub 

b) aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

3) Znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. ( DZ. U. 98/99 ). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona 
do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 
SST. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi Nadzoru. 

Materiały posiadające atesty na urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli 
zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z SST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną 
odrzucone. 

6.8.Dokumenty budowy 
Dziennik Budowy ( i Dziennik Montażu – w przypadku realizacji obiektu metodą montażu )  

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
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. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 
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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, ulegających. zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów Robót; 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 

dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót, 

dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót; 

dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem, kto je przeprowadzał, wyniki prób poszczególnych elementów budowli z 
podaniem, kto je przeprowadzał inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru 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. 

Książka Obmiarów 

Książka Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
Wycenionym Przedmiarze Robót lub w SST i wpisuje do Książki Obmiarów. 

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, atesty materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (a)-(b) następujące dokumenty: 
— pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
— protokoły przekazania Terenu Budowy, 
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— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
— protokoły odbioru Robót, 
— protokoły z narad i ustaleń,  
— plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
— operaty geodezyjne, 
— korespondencję na budowie. 

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 w wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym 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 Księgi Obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2.Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
kosztorysowej. 

7.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
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 ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie 
utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych 
przez Inspektora nadzoru. 

7.5.Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 



B-00.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-00 Str.  
 WYMAGANIA OGÓLNE  

 

20 

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

8.ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów Robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

— odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu; 
— odbiorowi częściowemu; 
— odbiorowi ostatecznemu ( końcowemu ); 
— odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2.Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
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 Robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z 
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, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3.Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych 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 Robót (końcowy) 
8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego Robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do Dziennika Budowy.  

Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, 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 SST. 

W toku odbioru ostatecznego Robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania 
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Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych oraz instalacyjnych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji 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 do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru ostatecznego 
Robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

— Dokumentację Powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania Robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

— Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne). 

— Recepty i ustalenia technologiczne. 

— uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i 
ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zaleceń. 

— Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru (oryginały). 

— Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST i 
Programem Zapewnienia Jakości (PZJ). 

— Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i Programem Zapewnienia Jakości (PZJ). 

— Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST. 

— Sprawozdanie techniczne. 

— Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 

— Wyniki badań i pomiarów elektrycznych. 

— Kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

— Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać; 

— zakres i lokalizację wykonywanych Robót,  

— wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego, 

— uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

— datę rozpoczęcia i zakończenia Robot, 

— W przypadku, gdy według 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. 
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8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią 
się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4. „ Odbiór ostateczny Robót ”. 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności Robót wycenionych jest wartość (kwota) skalkulowana i podana przez Wykonawcę i 
przyjęta prze zamawiającego w dokumentach umowy (ofercie). 

Wynagrodzenie będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji Projektowej. 

Wynagrodzenie Robót  będzie obejmować: 

— robociznę bezpośrednią wraz z narzutami; 

— wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na Teren Budowy; 

— wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren 
Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy, narzuty); 

—  koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, 

— koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy; baraki socjalne, utwardzenie i 
ogrodzenie terenu zaplecza budowy i placu budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, 
budowa dróg dojazdowych itp.), 

— koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz 
budowy, opłaty za dzierżawę placów, 

— ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy; 

— zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym; 

podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku 
VAT; 

Wartość wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i niezmienna oraz wyklucza 
możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych realizacją przedmiotu Umowy. 

9.2.Zaplecze Zamawiającego 
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany zapewnić Zamawiającemu pomieszczenie do 
przeprowadzenia narad roboczych z udziałem 10 osób.  

Koszty związane ze spełnieniem tego wymagania Wykonawca uwzględni w ramach wynagrodzenia. 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, 
instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i 
Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z 
ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie 
później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w 
bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. 
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Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku z 
wykonaniem prac objętych Umową i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi 
wymaganiami, zawartymi w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 

Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126. Nr 109 poz. 1157 i 
Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5pói. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229. Nr 129 poz. 
1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718). 

2.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi 
zmianami). 

4.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 doz. 401). 
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B-01.00.00  INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SST-01 

1.WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót instalacji centralnego ogrzewania związanych Przebudową z nadbudową budynku 
mieszkalnego zlokalizowanego z Wiktorówku, dz. nr ew. gr. 341/2.  

1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.Zakres Robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie instalacji c.o. na poddaszu budynku. Źródłem ciepła dla obiektu jest istniejący kocioł na paliwo 
stałe eko-groszek o mocy 25. 

Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
— montaż rurociągów; 
— montaż armatury; 
— montaż urządzeń grzejnych; 
— montaż dodatkowych urządzeń w kotłowni /rozbudowa/ 
— badania instalacji; 
— wykonanie izolacji termicznej; 
— regulacja działania instalacji; 

Podział w zależności od rodzaju instalacji grzewczej: 

— ogrzewanie tradycyjne – grzejnikowe; 

1.4.Określenia podstawowe 
Instalacja ogrzewcza wodna – instalację ogrzewczą wodną stanowi układ połączonych przewodów 

napełnionych wodą instalacyjną, wraz z armaturą, Poppami obiegowymi i 
innymi urządzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami do przygotowania 
wody ciepłej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.) , oddzielony zaworami od 
źródła ciepła. W szczególnej sytuacji, instalacja ogrzewcza może składać się z 
części wewnętrznej i części zewnętrznej. 

Część wewnętrzna instalacji ogrzewczej – instalacja ogrzewcza znajduje się w obsługiwanym budynku. 
Część wewnętrzna instalacji ogrzewczej zaczyna się za zaworami odcinającymi 
tę część od części zewnętrznej instalacji lub źródła ciepła. 

Część zewnętrzna instalacji ogrzewczej – część instalacji ogrzewczej znajdująca się poza obsługiwanym 
budynkiem, występująca w przypadku, gdy źródło ciepła znajduje się poza nim, 
a w budynku tym nie ma powtarzania parametrów czynnika grzejnego. 

Instalacja ogrzewcza systemu zamkniętego – instalacja ogrzewcza w której przestrzeń wodna (zład) nie ma 
swobodnego połączenia z atmosferą. 

Instalacja centralnego ogrzewania wodna – instalacja stanowiąca część lub całość instalacji ogrzewczej 
wodnej, służąca do rozprowadzania wody instalacyjnej między grzejnikami 
zainstalowanymi w pomieszczeniach obsługiwanego budynku, w celu 
ogrzewania tych pomieszczeń. 

Woda instalacyjna – (czynnik grzejny) – woda lub wodny roztwór substancji zapobiegających korozji lub 
obniżających temperaturę zamarzania wody, napełniający instalację ogrzewczą 
wodną. 
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Źródło cieplna – kotłownia, węzeł ciepłowniczy (indywidualny lub grupowy), układ z pompą ciepła, układ z 
kolektorem słonecznym, działające samodzielnie lub zaprogramowanej 
współpracy. 

Ciśnienie robocze instalacji, prob (lub poper) – obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji 
(podczas krążenia czynnika grzejnego) przewidziane w Dokumentacji 
Projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być 
przekroczone w żadnym jej punkcie.  

Ciśnienie dopuszczalne instalacji- najwyższa wartość ciśnienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku 
jego krążenia) w najniższym punkcie instalacji. 

Ciśnienie próbne, próbne – ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest 
badanie jej szczelności 

Ciśnienie nominalne PN – ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w 
temperaturze odniesienia równej 20°C. 

Ciśnienie robocze urządzenia – obliczeniowe (projektowe) ciśnienie w miejscu zainstalowania urządzenia 
w instalacji (to znaczy z uwzględnieniem wpływu wysokości ciśnienia słupa 
wody instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego w instalacji urządzenia), 
przy ciśnieniu roboczym instalacji. 

Temperatura robocza, trob (lub toper) – obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji 
przewidziana w Dokumentacji Projektowej, dla zachowania zakładanej trwałości 
instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie. 

Średnica nominalna (DN lub dn) – średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą 
średnicy rzeczywistej (dla rur – średnica zewnętrzna , dla kielichów kształtek – 
średnicy wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach. 

Nominalna grubość ścianki rury (en) – grubość ścianki, która jest dokładnie zaokrągloną liczbą, w 
przybliżeniu równą rzeczywistej grubości ścianki rur wyrażonej w milimetrach. 

Szereg rur (S) – dla rur z tworzywa sztucznego – liczbowe oznaczenie szeregu rur, które jest 
bezwymiarową, zaokrągloną liczbą związaną z geometrią rur. Jest on wyrażony 
zależnością: 

n

nn

e
edS

2
−

=  

 Gdzie: 

 dn- średnica nominalna zewnętrzna; 

 en- nominalna grubość ścianki; 

Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR) - dla rur z tworzywa sztucznego. Liczbowe oznaczenie 
szeregu rur, które jest zaokrągloną liczbą w przybliżeniu równą stosunkowi 
nominalnej średnicy do nominalnej grubości ścianki. 

n

n

e
dSDR =  

 Gdzie oznaczenie jak we wzorze powyżej; 

Uwaga: relacja między S i SDR jest następująca: 

SDR=2S+1 

Temperatura  awaryjna,  ta  (lub  tmaI) - dla instalacji wykonanej z  przewodów z tworzywa sztucznego 

Najwyższa dopuszczalna temperatura czynnika przekraczająca temperaturę roboczą, jaka 
może wystąpić w czasie pracy instalacji w której nastąpiło uszkodzenie systemu 
sterującego i zabezpieczającego instalację, która dla zachowania zakładanej trwałości 
instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie. 
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Trwałość instalacji - wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego. Dla przewodów z tworzyw 
sztucznych zależność zakładanej trwałości instalacji od ciśnienia i temperatury podano w 
ZAT - zaleceniach do udzielania aprobat technicznych (patrz p. 2 WTWiO). Przyjmuje się 
ją przy założeniu 50-letniego okresu eksploatacji instalacji, z uwzględnieniem sum czasów 
pracy w określonych temperaturach. Temperatura awaryjna instalacji wykonanej z 
przewodów z tworzywa sztucznego może występować sumarycznie przez 100 godzin w 
czasie 50-letniego okresu eksploatacji instalacji, przy czym jednorazowy czas awarii nie 
może przekroczyć trzech godzin. Dłuższe okresy awarii mogą spowodować ograniczenie 
trwałości instalacji wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego. 

1.5.Ogólne wymagania 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z Ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r., 
stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania sieci do wprowadzonych zmian konstrukcyjno 
– budowlanych, lub zastąpienie projektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – 
przez inne materiały lub elementy zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa 
od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 
użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczy zmiany 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 budowlano-
montażowych". 

2.MATERIAŁY 
Podany „materiał” stanowi propozycję projektanta i jest zgodny z programem wykonania prac. 

Zgodnie z Ustawą „Prawo Zamówień Publicznych” art.29 ustawa 3 – Wykonawca ma prawo 
zastosować każdy inny „równoważny” wyrób. 

2.1.Wymagania ogólne 
a) Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów 

krajowych i zagranicznych; 

b) Instalacja ogrzewcza powinna, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 
1994r, zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwość spełnienia 
wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: 

— bezpieczeństwa konstrukcji; 

— bezpieczeństwa pożarowego; 

— bezpieczeństwa użytkowania; 

— odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrany środowiska; 

— ochrony przed hałasem i drganiami; 

— oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród; 

c) 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; 

d) Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawą Prawo budowlane 7 lipca 
1994r, stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego stosowania" w budownictwie; 

e) Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są 
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właściwie oznaczone: 

— wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych oraz w odniesieniu do wyrobów podlegających tej 
certyfikacji [Dz.U. Nr 5/00 poz. 53 i Dz.U. Nr 5/00 poz. 58], wśród wyrobów 
budowlanych stosowanych w instalacjach ogrzewczych, obowiązkowi certyfikacji na 
znak bezpieczeństwa podlegają tylko małe pompy obiegowe centralnego ogrzewania 
o mocy silnika nie większej niż 2.5 kW; pozostałe wyroby mogą podlegać certyfikacji 
dobrowolnej; 

— wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat 
zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające 
istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych - w 
odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa; 

— wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu 
na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych 
według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, będącym załącznikiem do 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca1998; 

— wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi 
przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez 
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi; 

— wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie 
wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których 
producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej 

f) Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane 
wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta 
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca, zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r.;w sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów w budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 
poz. 679, Nr 8/02 poz. 71), wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność 
wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami; 

g) Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994, kierownik budowy, a jeżeli jego 
ustanowienie nie jest wymagane - Inwestor, obowiązany jest przez okres wykonywania robót 
budowlanych przechowywać oświadczenia wymienione w 2.1-e, oraz udostępniać je 
przedstawicielom uprawnionych organów. 

2.2.Instalacja tradycyjna grzejnikowa 
a. Grzejnik typu  V z podłączeniem dolnym z głowicami termostatycznymi RTD-N; 
b. Grzejnik łazienkowy, drabinkowy GŁ-60/90; 
c. Rury miedziane Cu15, Cu18, Cu22, Cu28; 
d. Izolacja rur – izolacja ciepłochronna PE gr. 20mm, zgodnie z PN-85/B-02421; 
e. Połączenia poprzez kształtki miedziane; 

2.3.Odpowietrzniki 
Odpowietrzniki automatyczne. 

2.4. Zawory regulacyjne 
- wkładka zaworowa podwójnej regulacji do grzejników z  podłączeniem bocznym 

2.5. Rozbudowa kotłowni 
a. Rury stalowe DN32, DN25 
b. Rury stalowe ocynkowane DN25 
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c. Pompy obiegowe - UPE 25-40, UPS 32-30 
d. Pompa cyrkulacyjna c.w.u 20PWr15C 
e. Zawór bezpieczeństwa SYR 2115 D=31mm,3/4” 
f. Filtroodmulnik TerFom32 
g. Naczynie wzbiorcze do wody pitnej REFIX D18 
h. Podgrzewacz wody SGW(S)200 
i. Rozdzielacz rurowy DN100. L=1,0m 
j. Zawór 3-drogowy 
k. Armatura odcinająca 

3.SPRZĘT 

3.1.Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 3; 

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

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

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. 

Podczas transportu materiały i maszyny do zaprasowywania powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami. 

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. 

4.5.Urządzenia kotłowni 
Transport  powinien odbywać się krytymi środkami Dostarczone na budowę urządzenia /pompy, naczynie 
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wzbiorcze, podgrzewacz itp./ należy składować w magazynach zamkniętych. Urządzenia, powinny być 
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.. 

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją 
Projektową, SST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 ”Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2.Montaż rurociągów 
Montaż złączek do lutowania należy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta.  

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

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

Kolejność wykonywania robót: 
a) wyznaczenie miejsca ułożenia rur; 
b) wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów; 
c) przecinanie rur; 
d) założenie tulei ochronnych; 
e) ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym; 
f) wykonanie połączeń. 

Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku źródła ciepła. 
Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi odpowiednie odpowietrzenie i 
odwodnienie całego pionu. 

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

Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim 
materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu 
przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6÷8 mm od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez 
przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei 
zabezpieczających. 

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

5.3.Prowadzenie przewodów instalacji ogrzewczych 
a) przewody należy prowadzić: 

— na poddaszu budynku – w posadzce oraz w bruzdach ściennych; 

b) Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych 
miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, a w 
najwyższych miejscach załamań przewodów możliwość odpowietrzania instalacji. 
Dopuszcza się możliwość układania odcinków przewodów bez spadku jeżeli prędkość 
przepływu wody zapewni ich samo-odpowietrzenie, a opróżnianie z wody jest możliwe 
przez przedmuchanie sprężonym powietrzem; 
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c) Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny 
spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na 
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to 
z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury; 

d) Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej powinny 
być układane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów powinny być 
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej; 

e) Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń 
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji); 

f) Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji antykorozyjnej 
(przewody ze stali węglowej zwykłej) i cieplnej; 

g) Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń 
cieplnych; 

h) Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone 
równolegle; 

i) Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie 
przekroczyło 1 cm na kondygnację. 

j) Oba przewody pionu dwururowego należy układać zachowując stałą odległość między 
osiami wynoszącą 8 cm (± 0,5 cm) przy średnicy pionu nie przekraczającej DN 40. 

k) Odległość miedzy przewodami pionu o większej średnicy powinna być taka, aby możliwy 
był dogodny montaż tych przewodów 

l) Przewód zasilający pionu dwururowego powinien się znajdować z prawej strony, powrotny 
zaś z lewej (dla patrzącego na ścianę). 

m) W przypadku pionów dwururowych, obejście pionów gałązkami grzejnikowymi należy 
wykonać od strony pomieszczenia; 

n) Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją 
(szczególnie dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego i miedzi). 

o) Przewody poziome należy prowadzić powyżej przewodów instalacji wody zimnej i 
przewodów gazowych; 

5.4.Podpory 
5.4.1. Podpory stałe i przesuwne 

a) Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i 
wieszaków) powinno być zgodne z projektem technicznym. Nie należy zmieniać 
rozmieszczenia i rodzaju podpór bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jeżeli nie 
zmienia to zaprojektowanego układu kompensacji wydłużeń cieplnych przewodów i nie 
wywołuje powstawania dodatkowych naprężeń i odkształceń przewodów; 

b) Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, 
a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, 
poosiowy przesuw przewodu; 

c) Maksymalny odstąp między podporami przewodów podano w tablicy. 
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Przewód montowany 
Pionowo*) Inaczej Materiał Średnica nominalna rury 

m m 
1 2 3 4 

DN 12 i DN 15 1,6 1,2 
DN 18 2,0 1,5 
DN 22 2,6 2,0 
DN 28 2,9 2,2 
DN 35 3,5 2,7 
DN 42 3,9 3,0 
DN 54 4,6 3,5 
DN 64 5,2 4,0 

DN 76,1 5,5 4,2 
DN 88,9 6,1 4,7 

Miedź złącza lutowane 
kapilarnie;  

miedź – złącza zaciskowe; 

DN 108 do DN 159 6,5 5,0 
1)lecz nie mniej niż jedna podpora na każdą kondygnację 

5.4.2.Prowadzenie przewodów bez podpór 

a) Przewód poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, może być prowadzony bez 
podpór pod warunkiem umieszczenia go w rurze osłonowej z tworzywa sztucznego (w 
„peszlu") osadzonej w warstwach podłoża podłogi; 

b) Celowe jest takie ułożenie rury osłonowej, żeby jej oś była linią falistą w płaszczyźnie 
równoległej do powierzchni przegrody na której przewód jest układany; 

c) Przewód w rurze osłonowej powinien być prowadzony swobodnie; 

5.5.Tuleje ochronne 
a) Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, 

a przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne. 

b) W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury; 

c) Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy 
zewnętrznej rury przewodu: 

d) co najmniej o 2cm, przy przejściu przez przegrodę pionową; 

e) co najmniej o 1cm, przy przejściu przez strop; 

f) 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. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przyłączy grzejnikowych 
(gałązek),których wylot ze ściany powinien być osłonięty tarczką ochronną; 

g) Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem 
trwale plastycznym niedziałającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne 
przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających; 

h) 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 rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie 
technicznym. 

i) Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnętrznej ścianie budynku poniżej 
poziomu terenu, powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi uzyskanie 
gazoszczelności i wodoszczelności, zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym 
się w projekcie technicznym; 

j) Wodoszczelny przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien być wykonany zgodnie z 
rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym; 
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k) Przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podporą przesuwną tego 
przewodu. 

5.6.Montaż grzejników 
a) 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; 

b) Kolejność wykonywania robót: 
— wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów; 
— wykonanie otworów i osadzenie uchwytów; 
— zawieszenie grzejnika; 
— podłączenie grzejnika z rurami przyłącznymi. 

c) 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; 

d) 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; 

e) Grzejnik ustawiany przy ścianie należy montować albo w płaszczyźnie pionowej albo w 
płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki; 

f) Grzejnik w poziomie należy montować z uwzględnieniem możliwości odpowietrzania; 

g) Grzejniki członowe lub modułowe aluminiowe należy montować na wspornikach 
ściennych i mocować dodatkowo uchwytami zgodnie z instrukcją producent grzejnika; 

h) W grzejnikach wielorzędowych wsporniki powinny podtrzymywać najwyższy rząd 
grzejnika, przy czym należy zastosować co najmniej jeden dodatkowy wspornik 
podtrzymujący rząd najniższy; 

i) Grzejniki rurowe gładkie w układzie pionowym należy mocować do ściany przynajmniej w 
dwóch miejscach wspornikami lub uchwytami; 

j) Grzejniki można montować na dostosowanych do nich stojakach podłogowych, stosując 
odpowiednio wymienione powyżej zasady; 

k) Grzejniki, których montaż w kanale podpodłogowym dopuszcza producent, należy 
montować w tym kanale zgodnie z instrukcją producenta grzejnika lub zgodnie z 
rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym; 

l) Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny być osadzone w przegrodzie 
budowlanej sposób trwały. Grzejnik powinien opierać się całkowicie na wszystkich 
wspornikach lub stojakach; 

m) Minimalne odstępy zamontowanego grzejnika od elementów budowlanych zestawiono w 
tablicy 2; 
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Tablica 2. Minimalne odstępy grzejnika od elementów budowlanych 
Odstęp minimalny grzejnika 

Od bocznej ściany wnęki 
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 cm cm cm cm cm cm 

Członowy żeliwny, stalowy 
lub aluminiowy 5 

Płytowy stalowy 5 1) 2) 
7 15 

Rurowy gładki lub 
ożebrowany 5 

7 1) 

10 

30 

15 

25 

1)  pomieszczeniach zakładu opieki zdrowotnej grzejniki powinny być instalowane nie niżej niż 12 cm od podłogi i nie bliżej niż 6 cm od lica ściany 
wykończonej, a w pomieszczeniach o podwyższonej aseptyce minimum 10 cm od lica ściany i  wykończonej; grzejniki powinny być gładkie, łatwe do 
czyszczenia; 

2)   dopuszcza się mniejszą odległość grzejnika płytowego stalowego od ściany, jeżeli odległość t a wynika z zamocowania grzejnika na wieszakach i 
wspornikach zaakceptowanych przez producenta grzejnika; 

n) Grzejniki należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu 
zakończenia robót wykończeniowych. W przypadku kiedy takie zabezpieczenie nie jest 
możliwe, zamiast grzejnika należy zainstalować grzejnikowy szablon montażowy 
połączony z gałązkami grzejnikowymi w celu umożliwienia przeprowadzenia badania 
szczelności instalacji. Jeżeli badanie to będzie przeprowadzane wodą, grzejnikowe 
szablony montażowe powinny być wyposażone w odpowietrzniki miejscowe 

o) Grzejnik lub szablon montażowy grzejnika należy łączyć z gałązkami grzejnikowymi v 
sposób umożliwiający montaż i demontaż bez uszkodzenia gałązek i naruszenia 
wykończenia przegród budowlanych, w których lub na których gałązki te są prowadzone; 

p) Przyłączenie grzejnika w zasyfonowaniu instalacji (np. w piwnicy poniżej przewodów 
rozdzielczych) należy wyposażyć w armaturę spustową. 

5.7.Montaż armatury 
a) Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w 

której jest zainstalowana; 

b) Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne 
zanieczyszczenia; 

c) Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby 
była dostępna do obsługi i konserwacji; 

d) Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody 
instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze; 

e) Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji 
wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych 
podparć, zgodnie z projektem technicznym; 

f) Zawory grzejnikowe połączone bezpośrednio z grzejnikiem nie wymagają dodatkowego 
zamocowania; 
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g) Armatura odcinająca grzybkowa montowana na podejściu pionów, a także na gałęziach 
powinna być zainstalowana w takim położeniu aby przy napełnianiu instalacji woda 
napływała „pod grzybek". Nie dotyczy to zaworów grzybkowych dla których producent 
dopuścił przepływ wody w obu kierunkach; 

h) Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na 
podejściach pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony 
pionu), dla umożliwienia opróżniania poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu. 
Armatura spustowa powinna być lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i być 
zaopatrzona w złączkę do węża w sposób umożliwiający gromadzenie wody usuwanej z 
instalacji w zbiornikach (stałych lub przenośnych) wykonanych z materiału (tworzywa 
sztucznego) niepowodującego zanieczyszczenia wody; 

5.8.Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej 
a) Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montażowej przewodowej 

armatury regulacyjnej (w uzasadnionych przypadkach montaż kryz regulacyjnych), 
nastawy regulatorów różnicy ciśnienia, nastawy montażowe  zaworów grzejnikowych i 
nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworów grzejnikowych, powinny być 
przeprowadzone po zakończeniu montażu, płukaniu i badaniu szczelności instalacji w 
stanie zimnym; 

b) Nastawy regulacji montażowej armatury regulacyjnej należy wykonać zgodnie z wynikami 
obliczeń hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji; 

c) Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworów grzejnikowych 
powinien być ustawiony na każdym zaworze przy pomocy fabrycznych osłon roboczych. 
Czynność ustawienia należy dokonać zgodnie z instrukcją producenta zaworów. 

5.9.Izolacja cieplna 
a) Przewody instalacji ogrzewczej powinny być izolowanie cieplnie. Dopuszcza się nie 

stosowanie izolacji cieplnej przewodów instalacji ogrzewczej, jeżeli: 

— są nimi gałązki grzejnikowe prowadzone po wierzchu przegrody w pomieszczeniu w 
którym znajduje się grzejnik przyłączony tymi gałązkami; 

— z projektu technicznego tej instalacji wynika wymaganie nie stosowania izolacji 
cieplnej określonych przewodów. 

b) Armatura instalacji ogrzewczej powinna być izolowana cieplnie, jeżeli wymaganie to 
wynika z projektu technicznego tej instalacji; 

c) Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu 
wymaganych prób szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego 
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości 
wykonania powyższych robót protokółem odbioru; 

d) Materiał z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj płaszcza 
osłaniającego, powinny być zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzewczej; 

e) Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i 
nieuszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać 
możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia; 

f) Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie 
dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych 
ziemią, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub 
uszkodzoną powłoką antykorozyjną; 

g) Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub 
zawilgoceniem; 

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

a) Grubość wykonanie izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej w dokumentacji 
technicznej więcej niż o -5 do +10 mm; 

b) Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się 
ognia; 

6.KONTROLA JAKOŚCI 

6.1.Ogólne zasady 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt. 6. 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i ogrzewania 
podłogowego powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich 
Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe". 

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

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót 
zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za 
niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 

7.OBMIAR ROBÓT 

7.1.Ogólne zasady 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2.Zasady obmiarowania 
Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego instalacji ogrzewczej. 
Obmiar ten powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu, 
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r, w tym np.: 

a) długość przewodu należy mierzyć wzdłuż jego osi; 

b) do ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej na gwint i 
łączników; 

c) długość zwężki (redukcji) należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy; 

d) całkowitą długość przewodów przy badaniach instalacji ogrzewczej na szczelność lub przy 
badaniach na gorąco powinna stanowić suma długości przewodów zasilających i 
powrotnych; 

8.ODBIÓR ROBÓT 

8.1.Wymagania ogólne 
Odbioru Robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania i ogrzewania podłogowego 
należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. 
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe" oraz normą PN-64/B-10400. 

8.1.1.Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 

a) przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów); 

b) ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie); 

c) bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem 
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w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 

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

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru 
technicznego instalacji centralnego ogrzewania. 

8.1.2.Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 
wykonywania robót; 

b) Dziennik budowy; 

c) Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane 
przez dostawców materiałów); 

d) Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, protokół przeprowadzenia 
próby szczelności całej instalacji; 

8.1.3.Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

a) Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w 
Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej; 

b) Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek; 

c) Aktualność Dokumentacji Projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 
uzupełnienia); 

d) Protokoły badań szczelności instalacji. 

8.2.Sprawdzenie przygotowania budynku do badań odbiorczych instalacji ogrzewczej  
Sprawdzenie przygotowania budynku do odbioru instalacji ogrzewczej polega na: 

a) sprawdzeniu w Dzienniku Budowy potwierdzenia przez Wykonawców zakończenia 
wszystkich Robót przy wykonywaniu instalacji ogrzewczej; 

b) sprawdzeniu w Dzienniku Budowy potwierdzenia przez Wykonawców zakończenia 
wszystkich robót budowlanych i wykończeniowych, mających wpływ na spełnienie przez 
przegrody budowlane wymagań dotyczących izolacyjności cieplnej i innych wymagań 
określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002r., w tym wymagań dotyczących szczelności przegród zewnętrznych na przenikanie 
powietrza. 

8.3.Dokumentacja Powykonawcza 
Zakres i zawartość Dokumentacji Powykonawczej instalacji ogrzewczej określają niniejsze WTWiO. W 
szczególności dokumentacja ta powinna zawierać: 

a) plan sytuacyjny w skali wystarczającej dla zobrazowania położenia obiektu z wykonaną 
instalacją oraz dojazdu do niego; 

b) opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystyką ogólną źródła ciepła i nominalnymi 
parametrami pracy instalacji; 

c) projekt techniczny powykonawczy instalacji ogrzewczej, to znaczy projekt, którego 
realizację potwierdzili kierownik robót instalacyjnych i Inspektor Nadzoru, odpowiedzialni 
za prawidłowość wykonania instalacji, na którym naniesiono dokonane w trakcie montażu 
zmiany i uzupełnienia instalacji (rysunki powykonawcze instalacji jak: rzuty powtarzalnych 
i nietypowych kondygnacji, rozwinięcia, konieczne schematy, - rysunki umożliwiające 
lokalizację obudowanych i zasłoniętych przewodów i urządzeń, itp.); 

d) obliczenia powykonawcze szczytowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 
budynku, a także obliczenia cieplno - hydrauliczne, w tym regulacyjne (np. dane 
określające nastawy armatury i innych urządzeń regulacyjnych); obliczenia powinny być 
dostarczone w formie elektronicznej (pliki komputerowe wraz z programem 
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umożliwiającym korzystanie z nich) z niezbędnymi wydrukami; dopuszcza się obliczenia w 
formie pisemnej, jeżeli tak wynika z umowy na wykonanie projektu; 

e) dokumentację koncesyjną na urządzenia podlegające UDT; 

f) oświadczenia wskazujące, że ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do 
jednostkowego stosowania w instalacji ogrzewczej, są zgodne z projektem technicznym 
oraz przepisami i obowiązującymi normami; 

g) instrukcją obsługi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno - ruchowymi tych wyrobów 
zastosowanych w instalacji, dla których jest to niezbędne; 

h) na wyroby objęte gwarancjami, dokumenty potwierdzające gwarancją producenta lub 
dystrybutora; 

i) obmiar robót powykonawczy; 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

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

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i 
badań laboratoryjnych. 

Płaci się za wykonaną i odebraną instalację centralnego ogrzewania wraz z osprzętem, wg kwoty 
jednostkowej wycenionej w odpowiednich pozycjach kosztorysowych. Kwota jednostkowa wg pozycji 
kosztorysowych uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej Roboty w SST i Dokumentacji Projektowej. 

9.2.Cena jednostkowa 
W skład robót wchodzą następujące prace: 

— robociznę bezpośrednią wraz z narzutami; 
— wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami 

wynikającymi z technologii robót z kosztami zakupu; 
— wartość pracy sprzętu z narzutami; 
— koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny; 
— podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT); 
— prace przygotowawcze; 
— dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót; 
— sprawdzenie kwalifikacji instalatorów; 
— scalanie elementów (montaż); 
— usunięcie ewentualnych usterek; 
— demontaż ewentualnych rusztowań i pomostów roboczych; 
— uporządkowanie miejsca robót; 
— wykonanie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez 

Inspektora nadzoru; 
— gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań. 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.Normy i Rozporządzenia 
PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania 

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne 

PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań 

PN EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań 

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodności 
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PN-EN 1057:1999 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu 
stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania 

PN-EN 1254-1:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 1: Łączniki do rur 
miedzianych z końcówkami do kapilarnego lutowania miękkiego i twardego 

PN-EN 1254-2:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 2: Łączniki do rur 
miedzianych z końcówkami do zaciskania 

PN-EN 1254-3:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 3: Łączniki do rur z 
tworzyw sztucznych z końcówkami do zaciskania 

PN-EN 1254-4:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 4: Łączniki z końcówkami 
innymi niż do połączeń kapilarnych i zaciskowych 

PN-EN 1254-5:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 5: Łączniki do rur 
miedzianych z krótkimi końcówkami do kapilarnego lutowania twardego 

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła. Metoda obliczania 

PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła przez grunt. 
Metoda obliczania 

PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez przenikanie. 
Metoda obliczania 

PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. 
Metody uproszczone i wartości orientacyjne 

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, 
tolerancje i oznaczenia 

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

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia 

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego 

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 

PN-87/B-02411 Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwo stałe. Wymagania 

PM-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 
systemu otwartego. Wymagania 

PM-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 
systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania 

PN-911/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych 
systemów ciepłowniczych. Wymagania 

PN-9l/B-02416 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 
systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania 

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 
i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania 

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

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

PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o 
kubaturze do 600 m3 

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności 
publicznej. Wymagania - wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3:2000 

PN EN 1057 System złączek zaprasowywanych do łączenia rur miedzianych  

 PN-B-10720:1999 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 
wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-C-O4601:1985 Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania jakości wody dla 
kotłów wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych 
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PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody 

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

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

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

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

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

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

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne 

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla 
przesyłanych czynników 

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania 

ZAT/97-01-005  Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i kształtki z 
niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC-U) i elementy łączące w 
rurociągach ciśnieniowych do wody. Centralny Ośrodek Badawczo -
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1.997 r. 

ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Kształtki i elementy łączące w 
rurociągach z polipropylenu (PP) i jego kopolimerów. Centralny Ośrodek 
Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r. 

ZAT/99-02-013 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i kształtki z tworzyw 
termoplastycznych w instalacjach ciepłej wody użytkowej i centralnego 
ogrzewania. Zalecenia dotyczące zakresu stosowania, wymagań i badań. 
Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 
Warszawa, czerwiec 1999 r. 

10.2.Inne dokumenty 
Atesty i aprobaty techniczne 

1) Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 pozycja Nr 
120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085,  Nr 110/01poz.ll90, Nr 115/01 poz. 
1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz.1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718); 

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

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

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

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

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

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

8) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie tryb wydawania 
dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą 
ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z 
kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub 
deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 
5/00 poz. 58); 

9) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r. w 
sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714); 

10) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r. w 
sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych 
oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 
114/00 poz. 1195); 

11) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98poz. 906); 

12) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. 
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe. Arkady, Warszawa 1988; 

22) Aprobata Techniczna: AT/98-02-0553-01  Łączniki Viega profipress do instalacji miedzianych. 
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B-02.00.00 INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ; SST-02 

1.WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót instalacji wody zimniej, ciepłej, Przebudową z nadbudową budynku mieszkalnego 
zlokalizowanego z Wiktorówku, dz. nr ew. gr. 341/2.  

1.2.Zakres stosowania  SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie nowej instalacji wody zimniej, ciepłej. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z 
wykonaniem niżej wymienionych robót: 

• Montaż rurociągów; 
• Montaż armatury; 
• Montaż urządzeń; 
• Badanie instalacji; 
• Wykonanie izolacji termicznej; 
• Regulacja działania instalacji; 

Projektowana instalacja wodna na poddaszu prowadzona będzie z istniejącej instalacji na parterze budynku. 

1.4.Określenia podstawowe 
Instalacja wodociągowa - instalację wodociągową stanowią układy połączonych przewodów, armatury 

i urządzeń, służące do zaopatrywania budynku w zimną i  ciepłą wodę, 
spełniającą wymagania jakościowe określone w przepisach odrębnych 
dotyczących warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez 
ludzi. 

Woda do spożycia przez ludzi - woda spełniająca wymagania jakościowe określone w rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. 

Instalacja wodociągowa wody zimnej - instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociągowej 
rozpoczyna się bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego, a instalacja 
zimnej wody pochodzącej z własnego ujęcia (studni) - od urządzenia, za pomocą 
którego jest pobierana woda z tego ujęcia. 

Instalacja wodociągowa wody ciepłej - instalacja ciepłej wody rozpoczyna się bezpośrednio za zaworem 
na zasileniu zimną wodą urządzenia do przygotowania ciepłej wody. 

Ciśnienie robocze instalacji, prob (lub poper) - Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji 
przewidziane w Dokumentacji Projektowej, które dla zachowania zakładanej 
trwałości instalacji nie może być przekroczone w żadnym jej punkcie. 

Ciśnienie dopuszczalne instalacji - Najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym punkcie 
instalacji. 

Ciśnienie nominalne PN - ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w 
temperaturze odniesienia równej 20 °C. 
 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 2, 23, i 28 ustawy 
Prawo budowlane „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych”. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy , zgodnie z Ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r., 
stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno – budowlanych, lub zastąpienie projektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich 
uzyskania – przez inne materiały lub elementy zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i 
odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczy zmiany 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 budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”’ Polskimi Normami, oraz innymi przepisami 
dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

2.MATERIAŁY 

2.1.Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0 „Wymagania 
ogólne" pkt 2 

• Do wykonania instalacji wodociągowej 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. 

Podany „materiał” stanowi propozycję projektanta i jest zgodny z programem wykonania prac. 
Zgodnie z Ustawą „Prawo Zamówień Publicznych” art.29 ustawa 3 – Wykonawca ma prawo 

zastosować każdy inny „równoważny” wyrób. 

2.2.Przewody 
 Instalacja wody zimnej i ciepłej projektuje się z rur miedzianych Cu15, Cu18, Cu22. 

2.3.Armatura i urządzenia sanitarne 
Armatura wg projektu branżowego; 

2.4.Izolacja termiczna 
• Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonywać z otulin termoizolacyjnych z pianki 

polietylenowych grubości 20mm dla średnic do φ25. 

• Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie; 

• W momencie prowadzenia rur przez ściany należy stosować tuleje ochronne; 

2.5.Podgrzewacz wody 
Ciepła woda użytkowa przygotowywana będzie centralnie w pojemnościowym podgrzewaczu wody 
zlokalizowanym w kotłowni na parterze. Projektuje się pojemnościowy podgrzewacz wody typu SGW(S)200 
/lub o podobnych parametrach/ o pojemności 200dm3. Zasobnik można wyposażyć w dodatkową grzałkę 
elektryczną o mocy 3,0kW, 230V. Zabezpieczenie w postaci naczynia wzbiorczego dla wody pitnej REFIX 
DE18 i zaworu SYR 2115 ¾” D=31mm. 
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3.SPRZĘT 

3.1.Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 3; 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 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.Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 4; 

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

4.3.Elementy wyposażenia 
Transport elementów wyposażenia do „białego montażu” powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca 
się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać 
w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

4.4.Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę należy sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować z magazynach 
zamkniętych.  

4.5.Izolacje termiczne 
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 wykonania 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 promieniowanie ultrafioletowe. 

Materiał do wykonywania izolacji ciepłochłonnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nieuszkodzone, 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.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją 
Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami 
Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 ”Wymagania ogólne” 

Instalacja wodociągowa powinna, zgodnie z art. 5 ust.1 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 
zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych 
dotyczących w szczególności: 

a) Bezpieczeństwa konstrukcji; 
b) Bezpieczeństwa pożarowego; 
c) Bezpieczeństwa użytkowania; 
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d) Odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska; 
e) Ochrony przed hałasem i drganiami; 
f) Oszczędność energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród; 

Instalacja wodociągowa powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym 
zakresie wymagań przepisu techniczno – budowlanego wydanego w drodze rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2002r. 

Instalacja wodociągowa powinna być wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposób 
umożliwiający zapewnienie jej prawidłowego użytkowania w zakresie zaopatrzenie w wodę, zgodnie z 
przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu budowlanego tej instalacji (przy wzięciu pod uwagę 
przewidywanego okresu użytkowania), oraz we właściwym zakresie zgodnego z wymaganiami przepisów 
techniczno – budowlanych dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych,  

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papie, inne elementy). 
Rury pęknięte lub w inny sposób uszkodzone niw wolno używać. 

Kolejność wykonania robót: 
— Wyznaczenie miejsca układania rur; 
— Wykonanie gniazd i osadzenia uchwytów; 
— Przecinanie rur; 
— Założenie tulei ochronnych; 
— Ułożenie rur  z zamocowaniem wstępnym; 
— Wykonanie połączeń; 

5.2.Prowadzenie przewodów instalacji wodociągowych 
 Instalacje wodociągowe na poddaszu należy prowadzić w posadzce oraz w bruzdach ściennych 

poziomych i pionowych 

5.2.1.Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach załamań 
przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, oraz możliwość odpowietrzania przez 
punkty czerpalne. Dopuszcza się możliwość układania odcinków przewodów bez spadku, jeżeli 
opróżnianie z wody jest możliwe przez przedmuchanie sprężonym powietrzem. 

5.2.2.Przewody instalacji wodociągowej należy prowadzić po ścianach wewnętrznych. 

5.2.3.W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza się prowadzenie przewodów po ścianach 
zewnętrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem 
pary wodnej (izolowanie cieplne przewodów lub stosowanie elektrycznego kabla grzejnego); 

5.2.4.Nie wolno układać przewodów wodociągowych w ziemi, jeżeli podłoga tworzy szczelną płytę nad 
przewodem. 

5.2.5.Rozdzielcze przewody wodociągowe mogą być układane poniżej poziomu podłogi budynku nie 
podpiwniczonego lub poniżej poziomu podłogi piwnicy, przy spełnieniu następujących warunków: 

a) temperatura wewnętrzna pomieszczeń jest zawsze powyżej 0 °C. 

b) przewody układane są na głębokości  co najmniej  0,3 m poniżej  poziomu podłogi w kanałach 
odkrywanych na całej  długości lub przełazowych  albo podłoga nie tworzy szczelnej płyty nad 
przewodem. 

5.2.6.Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. Powinny spoczywać na 
podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) 
usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego 
wykonane są rury. 

5.2.7.Przewody podejść wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy punktach poboru 
wody. 

5.2.8.Przewody wodociągowe mogą być prowadzone w obudowanych węzłach sanitarnych, przy czym 
należy zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających odgałęzienia. 

5.2.9.Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej powinny być 
układane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i 
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naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. 

5.2.10.Przewody w bruzdach powinny być prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), rurze płaszczowej lub 
co najmniej z izolacją powietrzną (dopuszcza się układanie w bruździe przewodu owiniętego np. 
tekturą falistą) w taki sposób, aby przy wydłużeniach cieplnych: 

a) powierzchnia przewodu była zabezpieczona przed tarciem o ścianki bruzdy i materiał ją 
zakrywający; 

b) w połączeniach i na odgałęzieniach przewodu nie powstawały dodatkowe naprężenia lub siły 
rozrywające połączenia. 

5.2.11.Zakrycie bruzdy powinno nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego instalacji wodociągowej. 

5.2.12.Przewody instalacji wodociągowej należy izolować, gdy działanie dowolnego źródła ciepła mogłoby 
spowodować podwyższenie temperatury ścianki rurociągu powyżej + 30 °C. 

5.2.13.Przewody-wodociągowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej zawartości 
pary wodnej, należy izolować przed zamarznięciem i wykraplaniem pary na zewnętrznej powierzchni 
przewodów. 

5.2.14.Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej. 

5.2.15.Przewody prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. 

5.2.16.Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 
cm na kondygnację. 

5.2.17.Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją. 

5.2.18.Przewody poziome instalacji wody zimnej należy prowadzić poniżej przewodów instalacji wody 
ciepłej, instalacji ogrzewczej i przewodów gazowych. 

5.2.19.Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych powyżej przewodów elektrycznych. 

5.2.20.Minimalna odległość przewodów wodociągowych od przewodów elektrycznych powinna wynosić 
0,1m. 

5.3.Podpory 
5.3.1.Podpory stałe i przesuwne 

a) Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a 
konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodne, poosiowe 
przesuwanie przewodu. 

b) Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub wsporników. 
Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, 
odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w 
przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika 
należy stosować podkładki   elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania 
przewodów poziomych powinna zapewniać swobodne przesuwanie się rur. 

c) Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i wieszaków) 
powinno być zgodne z projektem technicznym. Nie należy zmieniać rozmieszczenia i rodzaju podpór 
bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jeżeli nie zmienia to zaprojektowanego układu kompensacji 
wydłużeń cieplnych przewodów i nie wywołuje powstawania dodatkowych naprężeń i odkształceń 
przewodów. 

 5.3.2.Prowadzenie przewodów bez podpór 

a) Przewód poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, może być prowadzony w 
warstwach podłoża podłogi bez podpór pod warunkiem umieszczenia go w rurze osłonowej z 
tworzywa sztucznego (w „peszlu"). Rura osłonowa powinna być montażowo zamocowana do 
podłoża do czasu ostatecznego jej osadzenia np. poprzez zalanie warstwą szlichty podłogowej. 

b) W instalacji wodociągowej wody ciepłej celowe jest takie prowadzenie rury osłonowej, żeby jej oś 
była linią falistą w płaszczyźnie równoległej do powierzchni przegrody na której przewód jest 
układany. 
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c) Przewód w rurze osłonowej powinien być ułożony swobodnie. 

5.4.Tuleje ochronne 
5.4.1.Przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną (np. przewodu poziomego przez ścianę, a 

przewodu pionowego przez strop), należy stosować przepust w tulei ochronnej. 

5.4.2.Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej. 

5.4.3.Tuleja ochronna powinna być  rurą o średnicy wewnętrznej większej od  średnicy zewnętrznej rury 
przewodu: 

a) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową; 

b) co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop; 

5.4.4.Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2cm z każdej strony, a 
przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki i około l cm poniżej 
tynku na stropie. 

5.4.5.Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale 
plastycznym niedziałającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i 
utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 

5.4.6.W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu. 

5.4.7.Przejście rury przewodu przez przegrodę w tulei ochronnej nie powinno być podporą przesuwną tego 
przewodu 

5.4.8.Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien być wykonany zgodnie z rozwiązaniem 
szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. 

5.5.Montaż armatury 
5.5.1.Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest 

zainstalowana. 

5.5.2.Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. 

5.5.3.Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna 
do obsługi i konserwacji. 

5.5.4.Na każdym odgałęzieniu przewodu doprowadzającego wodę zimną lub ciepłą do mieszkania lub lokalu 
użytkowego, w miejscu łatwo dostępnym, powinna być zainstalowana armatura odcinająca. 

5.5.5.Armatura odcinająca powinna być zainstalowana na przewodach doprowadzających wodę 
wodociągową do takich punktów czerpania jak urządzenia spłukujące miski ustępowe, pisuary, a 
także pralki automatyczne, zmywarki itp. Jeżeli rozwiązanie doprowadzenia wody wodociągowej w 
tych przyborach lub urządzeniach umożliwia jej przepływ zwrotny, na przewodzie doprowadzającym 
wodę wodociągową do nich (doprowadzenie indywidualne lub do grupy tego samego typu punktów 
czerpania), należy zainstalować odpowiednie wyposażenie uniemożliwiające przepływ zwrotny. 

5.5.6 Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był 
zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 

5.5.7 Armatura odcinająca grzybkowa powinna być zainstalowana w takim położeniu aby w czasie rozbioru 
wody napływała ona „pod grzybek". 

5.5.8.Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy 
użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie z projektem 
technicznym. 

5.5.9.Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na podejściach 
pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony pionu), dla umożliwienia 
opróżniania poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu. Armatura spustowa powinna być 
lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i zaopatrzona w złączkę do węża w sposób 
umożliwiający kierowanie usuwanej wody do kanalizacji. 

5.5.10.W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony z lewej strony. 
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5.5.11.Jeżeli w projekcie technicznym nie podano innych wymagań, wysokość ustawienia armatury 
czerpalnej na ścianie powinna być zgodna z tablicą 3 lub 4. 

 

Nazwa 
przyboru 

Wysokości ustawienia 
armatury czerpalnej nad 
podłogą 

Wysokości górnej 
krawędzi przedniej 
ścianki przyboru nad 

podłogą 

 

Wysokość ustawienia: 

 
-      m       m        m 

Zlew 0,75÷095 0,50÷0,60 

Zlewozmywak 
dla pracy stojącej 1,10÷1,25 0,85÷0,90 

Zlewozmywak 
dla pracy siedzącej 1,00÷1,10      0,75 

Umywalka  1,00÷1,15 0,75÷0,80 

Armatury czerpalnej 

Nad górną krawędzią 
przedniej ścianki 

przyboru 0,25÷0,35 

Tablica 3. Wysokość ustawienia armatury czerpalnej ściennej nad podłogą lub przyborem 

 
Nazwa przyboru Wysokość ustawienia 

- m 
wanna Armatura czerpalna nad górną krawędzią wanny 

0,10÷0,18 
Armatura czerpalna nad posadzką brodzika natrysku 

1,00÷1,50 
Główki natrysku stałego górnego nad posadzką brodzika natrysku, 

licząc od sitka główki 
2,10÷2,00 

natrysk 
 

Główki natrysku stałego bocznego nad posadzką brodzika natrysku, 
licząc od sitka główki 

1,80÷2,00 
Basen do mycia nóg Armatury czerpalnej nad górną krawędzią basenu do mycia nóg 

0,10÷0,15 
Ciśnieniowy zawór 

spłukujący 
Osi wylotu podejścia czerpalnego nad posadzką  

1,10 

Tablica 4. Wysokość ustawienia armatury ściennej 

5.6.Wykonanie regulacji instalacji wodociągowej 
5.6.1.Instalacja wodociągowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczeń hydraulicznych i innymi 

wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym instalacji: 

a) wody zimnej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody; 

b)wody ciepłej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody o 
temperaturze w granicach od 55 °C do 60 °C. 

5.6.2.Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montażowej przewodowej armatury 
regulacyjnej (w uzasadnionych przypadkach montaż kryz regulacyjnych) czy nastawy 
termostatycznych zaworów regulacyjnych (regulacja cyrkulacji), powinny być przeprowadzone po 
zakończeniu montażu, płukaniu i badaniu szczelności instalacji w stanie zimnym. 

5.6.3.Nastawy regulacji montażowej armatury regulacyjnej, a w instalacji wody ciepłej także nastawy 
parametrów pracy pomp cyrkulacyjnych, należy wykonać zgodnie z wynikami obliczeń 
hydraulicznych zawartymi w projekcie technicznym instalacji. 
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5.7.Izolacja cieplna 
5.7.1.Przewody instalacji wodociągowej wody ciepłej powinny być izolowanie cieplnie. Dopuszcza się nie 

stosowanie izolacji cieplnej przewodów instalacji wodociągowej wody ciepłej, w których nie ma 
cyrkulacji. 

5.7.2.Przewody instalacji wodociągowej wody zimnej powinny być izolowane cieplnie w zakresie 
określonym w projekcie technicznym tej instalacji. 

5.7.3.Jeżeli istnieje potrzeba zabezpieczenia przewodów lub elementów instalacji wodociągowej przed 
zamarznięciem powinny być one izolowane cieplnie albo jeżeli jest to niewystarczające, 
zabezpieczone elektrycznym kablem grzejnym. 

5.7.4.Armatura instalacji wodociągowej wody ciepłej powinna być izolowana cieplnie, jeżeli wymaganie to 
wynika z projektu technicznego tej instalacji. 

5.7.5.Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób 
szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych 
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokółem 
odbioru. 

5.7.6.Materiał z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj płaszcza 
przesłaniającego, powinny być zgodne z projektem technicznym instalacji wodociągowej. 

5.7.7.Materiały izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny być w stanie suchym, 
czyste i nieuszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać 
możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 

5.7.8.Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza 
się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, 
smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką 
antykorozyjną. 

5.7.9.Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. 

5.7.10.Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia. 

6.KONTROLA 

6.1.Kontrola jakości materiałów 
Powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości 
zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

6.2.Kontrola jakości wykonania robót 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia Planu Kontroli, który podlega zatwierdzeniu przez 
Inspektora Nadzoru. 

Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Wykonawcą, powołuje Komisję Odbioru, której zadaniem jest 
sprawowanie nadzoru nad wykonaniem nowej instalacji wodociągowej. Poszczególne etapy wykonania 
nowej instalacji wodociągowej są odbierane przez Komisję poprzez sporządzenie odpowiedniego protokołu. 

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogólne wymagania 
dotyczące kontroli jakości robót podano w ST : „Wymagania ogólne". 

7.OBMIAR ROBÓT 

7.1.Ogólne zasady 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 ”Wymagania ogólne” punkt 7. 
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7.2.Zasady obmiarowania 
Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego instalacji wodociągowej. 
Obmiar ten powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu, w 
tym: 

a) długość przewodu należy mierzyć wzdłuż jego osi; 
b) do  ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej na gwint i łączników; 
c) długość zwężki (redukcji) należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy; 

8.ODBIÓR ROBÓT 

8.1.Ogólne zasady odbioru Robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 “Wymagania ogólne” punkt 8. 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano 
– Montażowych. 

Sprawdzenie przygotowania do odbioru instalacji wodociągowej polega na sprawdzeniu w dzienniku 
budowy potwierdzenia przez wykonawców zakończenia wszystkich robót przy wykonaniu instalacji 
wodociągowej. 

8.2.Dokumentacja techniczna powykonawcza 
Zakres i zawartość dokumentacji technicznej powykonawczej instalacji wodociągowej określa niniejsza ST. 
W szczególności dokumentacja ta powinna zawierać: 

• Plan sytuacyjny w skali wystarczającej dla zobrazowania położenia obiektu z wykonaną instalacją 
oraz dojazdu do niego; 

• Opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystyką ogólną źródła ciepła i nominalnymi 
parametrami pracy instalacji; 

• Projekt techniczny powykonawczy instalacji wodociągowej to znaczy projekt, którego realizację 
potwierdzili kierownik robót instalacyjnych i inspektor nadzoru, odpowiedzialni za prawidłowość 
wykonania instalacji; 

Obliczenie powykonawcze średnic przewodów instalacji wodociągowej wody zimnej i ciepłej, strat 
ciśnienia oraz minimalnego ciśnienia zapewniającego utrzymanie ciągłości dostawy wody do instalacji 
przy wymaganym ciśnieniu wody przed punktem czerpalnym (dla instalacji wody ciepłej także 
obliczenia średnic przewodów cyrkulacyjnych i regulacji obiegów cyrkulacji); obliczenia powinny być 
dostarczone w formie elektronicznej (pliki komputerowe wraz z programem umożliwiającym 
korzystanie z nich),  dopuszcza się obliczenia w formie pisemnej, jeżeli tak wynika z umowy na 
wykonanie projektu; 

• Rozwiązanie instalacji wodociągowej spełniające wymagania przeciwpożarowe; 

• dokumentację koncesyjną na urządzenia podlegające UDT; 

• oświadczenia wskazujące, że ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkowego 
stosowania w instalacji wodociągowej, są zgodne z projektem technicznym oraz przepisami i 
obowiązującymi normami, instrukcję obsługi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno -
ruchowymi tych wyrobów zastosowanych w instalacji, dla których jest to niezbędne; 

• na wyroby objęte gwarancjami, dokumenty potwierdzające gwarancję producenta lub dystrybutora; 

• obmiar robót powykonawczy; 

8.3.Odbiór techniczny - końcowy instalacji wodociągowej 
8.3.1 Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego - końcowego po spełnieniu 

następujących warunków: 
a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej; 
b) instalację wypłukano, napełniono wodą; 
c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym; 
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8.3.2 Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i 

uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy); 
b) dziennik budowy; 
c) obmiary powykonawcze; 
d) protokóły odbiorów międzyoperacyjnych (patrz 8.3); 
e) protokóły odbiorów technicznych - częściowych (patrz 8.4); 
f) protokóły wykonanych badań odbiorczych (patrz 8.6); 
g) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, np. paszporty urządzeń 

ciśnieniowych; 
h) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów; 
i) instrukcję obsługi instalacji; 

8.3.3 W ramach odbioru końcowego należy: 
a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym; 
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich 

punktach ST, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności 
wprowadzenia odstępstwa; 

c) sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych; 
d) sprawdzić protokóły odbiorów technicznych – częściowych; 
e) sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych; 
f) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

8.3.4 Odbiór techniczny - końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji 

wodociągowej do użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do 
użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 

8.3.5 Protokół odbioru technicznego - końcowego nie powinien zawierać postanowień  warunkowych. W 
przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do 
użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór 
instalacji. 

8.4.Badania odbiorcze 
8.4.1 Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji wodociągowej. 

Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy inwestorem i 
wykonawcą z tym, że powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze szczelności, zabezpieczenia 
instalacji wodociągowej wody ciepłej przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i 
temperatury, zabezpieczenia przed możliwością pogorszenia jakości wody wodociągowej w instalacji 
oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed 
możliwością przepływów zwrotnych. 

8.4.2 Pomiary. 

 Podczas dokonywania badań odbiorczych należy wykonywać pomiary: 

a) temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu ± 0,5 K. 
Dopuszcza się dokonywanie tego pomiaru za pomocą termometrów dotykowych na metalowym 
elemencie instalacji (np. na złączce lub śrubunku itp.) po uprzednim oczyszczeniu powierzchni w 
miejscu przyłożenia czujnika z ewentualnie nałożonej farby lub innych zanieczyszczeń; 

b) spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych zapewniających 
dokładność odczytu nie mniejszą niż 10 Pa. 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.Ogólne zasady dotyczące płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0 “Wymagania ogólne”. 

Płaci się za wykonaną i odebraną ilość mb ułożonej instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i p.pożarowej; 
ilość szt. zamontowanych przyborów sanitarnych oraz osprzętu pożarowego wg kwoty jednostkowej 
wycenionej w odpowiednich pozycjach kosztorysowych. Kwota jednostkowa wg pozycji kosztorysowych 
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uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
Roboty w SST i Dokumentacji Projektowej. 

9.2.Kwota jednostkowa 

Kwota jednostkowa  wykonania Robót obejmuje: 

Wykonanie instalacji wody zimnej, ciepłej, zmieszanej, cyrkulacji i p.pożarowej, w skład której wchodzą 
następujące prace: 

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami; 
- wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami 

wynikającymi z technologii robót z kosztami zakupu; 
- wartość pracy sprzętu z narzutami; 
- koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny; 
- podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT); 
- prace przygotowawcze; 
- dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót; 
- sprawdzenie kwalifikacji instalatorów; 
- montaż rur z izolacjami; 
- montaż urządzeń i armatury; 
- scalanie elementów (montaż); 
- usunięcie ewentualnych usterek; 
- demontaż ewentualnych rusztowań i pomostów roboczych; 
- uporządkowanie miejsca robót; 
- wykonanie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora 

nadzoru; 
- gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań. 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.Normy 
PN-EN 1057:1999  Miedź  i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu  

PN-EN 1333:1998 Elementy rurociągu. Definicja i dobór PN 

PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociągów. Definicje i dóbr DN 

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. 
Wymagania instalacyjne 

PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach. 
Wymagania koordynacyjne elementów wyposażenia i powierzchni 
funkcjonalnych 

PN-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na 
rysunkach 

PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

PN-76/B-02440 Zabezpieczenia urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania 

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

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

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych 
ocynkowanych 

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

PN-B-73002:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania i badania. 
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PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane 

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne 

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla 
przesyłanych czynników 

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania 

10.2.Inne 
Dokumentacja Projektowa, specyfikacja techniczna - dokumenty określające przedmiot zamówienia na 
roboty budowlane ;A. Krupa, K. Staśkiewicz; Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2002. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja Techniki 
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa. 1994 r. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i 
przemysłowe. Wydawnictwo Arkady -Warszawa 1988. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Część II. Roboty instalacji 
sanitarnych i przemysłowych. Wydawnictwo Katalogów i Cenników -Warszawa, 1974. 
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B-03.00.00  INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ SST-03 

1.WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót instalacji kanalizacji sanitarnej związanych z Przebudową z nadbudową budynku 
mieszkalnego zlokalizowanego z Wiktorówku, dz. nr ew. gr. 341/2.  

1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie kompletnej instalacji kanalizacji sanitarnej na poddaszu budynku. Niniejsza Szczegółowa 
Specyfikacja Techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych Robót: 

• Montaż rurociągów; 
• Montaż przyborów sanitarnych; 
• Montaż urządzeń; 
• Badanie instalacji; 

Ścieki sanitarne odprowadzane będą z urządzeń i przyborów sanitarnych do pionu kanalizacyjnego, a dalej 
do istniejącej na parterze budynku kanalizacji pod posadzkowej.   

1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i 
wytycznych oraz określeniami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne" punkt 1.4. 

Przybory sanitarne – są to urządzenia bezpośrednio odbierające ścieki takie jak: umywalki,  
zlewozmywaki, miski ustępowe, kratki ściekowe, pisuary, bidety, wanny. 

Podejścia do przyborów sanitarnych – są to przewody łączące przybory sanitarne z pionem lub poziomem 
poprzez zamknięcia wodne ( syfony ) zabezpieczające wydostawaniu się gazów z instalacji kanalizacyjnych 
do pomieszczeń. 

Przewód spustowy ( pion ) – służy do odprowadzania ścieków z podejść do przyborów sanitarnych na danej 
kondygnacji. 

Przewód odpływowy ( poziom ) – służy do odprowadzania ścieków z przewodów spustowych ( pionów ) do 
systemu kanalizacji zewnętrznej. 

Przykanalik – przewód odprowadzający ścieki z budowli do systemu kanalizacji zewnętrznej. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 2, 23, i 28 ustawy 
Prawo budowlane „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych”.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy , zgodnie z Ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r., 
stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno – budowlanych, lub zastąpienie projektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich 
uzyskania – przez inne materiały lub elementy zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i 
odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
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funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczy zmiany 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 budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”’ Polskimi Normami, oraz innymi przepisami 
dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

2.MATERIAŁY 

2.1.Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0 „Wymagania 
ogólne" pkt 2 

• Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych 
i zagranicznych; 

• Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne 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. 

Podany „materiał” stanowi propozycję projektanta i jest zgodny z programem wykonania prac. 
Zgodnie z Ustawą „Prawo Zamówień Publicznych” art.29 ustawa 3 – Wykonawca ma prawo 

zastosować każdy inny „równoważny” wyrób. 

2.2.Przewody 
• Instalacja kanalizacji sanitarnej będzie wykonana z rur z polichlorku winylu PVC; 

- rury; o średnicy  50, 110 mm; 
- kształtki; o średnicy 50, 110 mm; 
- uszczelki; z elastomeru EPDM, twardość 60 Shore A; 
- rury wywiewne: Ø110/160; 

• Ścieki sanitarne odprowadzane będą z urządzeń i przyborów sanitarnych do istniejących pionów 
kanalizacyjnych, a dalej poziomami na zewnątrz poprzez studzienki kanalizacyjne ø315 PCV do 
sieci kanalizacji sanitarnej 2.3.Armatura 

2.3.Przybory sanitarne 
• Instalację kanalizacji sanitarnej wyposażyć w przybory sanitarne wg Dokumentacji Projektowej. 

3.SPRZĘT 

3.1.Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 3; 

3.2.Sprzęt do wykonywania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazać się możliwością 
korzystania z niezbędnego sprzętu do wykonania instalacji: 

- narzędzia do obcinania rur; 

- oraz inny sprzęt niezbędny do wykonania instalacji; 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 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. 
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4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1.Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 4; 

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

4.3.Przybory sanitarne 
Transport przyborów sanitarnych powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie w 
oryginalnych opakowaniach producenta. Przybory sanitarne wyposażenia należy przechowywać w 
magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych. 

4.4.Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę należy sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować z magazynach 
zamkniętych.  

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją 
Projektową, SST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona Roboty zgodnie z poleceniami 
Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 ”Wymagania ogólne”. 

Instalacja kanalizacji sanitarnej powinna, zgodnie z art. 5 ust.1 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 
zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych 
dotyczących w szczególności: 

a) Bezpieczeństwa konstrukcji; 
b) Bezpieczeństwa pożarowego; 
c) Bezpieczeństwa użytkowania; 
d) Odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska; 
e) Ochrony przed hałasem i drganiami; 
f) Oszczędność energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród; 

Instalacja kanalizacji sanitarnej powinna być wykonana zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz przy 
spełnieniu we właściwym zakresie wymagań przepisu techniczno – budowlanego wydanego w drodze 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2002r. 

Instalacja kanalizacji sanitarnej powinna być wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposób 
umożliwiający zapewnienie jej prawidłowego użytkowania w zakresie odprowadzenia wody, zgodnie z 
przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu budowlanego tej instalacji (przy wzięciu pod uwagę 
przewidywanego okresu użytkowania), oraz we właściwym zakresie zgodnego z wymaganiami przepisów 
techniczno – budowlanych dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych,  

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papie, inne elementy). 
Rury pęknięte lub w inny sposób uszkodzone niw wolno używać. 

Kolejność wykonania robót: 
— Wyznaczenie miejsca układania rur; 
— Wykonanie gniazd i osadzenia uchwytów; 
— Założenie tulei ochronnych; 
— Ułożenie rur  z zamocowaniem wstępnym; 
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— Wykonanie połączeń; 

5.2.Prowadzenie przewodów instalacji kanalizacji sanitarnej 
Przewody kanalizacji wewnętrznej powinny być prowadzone w podłożu lub po ścianach. W każdym 
przypadku instalacja powinna być ułożona, tak aby spełnione były warunki wynikające z właściwości 
termicznych i wytrzymałościowych przewodów z tworzyw sztucznych. Najniższa temperatura otoczenia w 
czasie eksploatacji nie powinna być niższa niż tomin. = +5oC (278 K), najwyższa zaś, nie powinna przekraczać 
tomax. = +40oC (313 K). 

Przewody kanalizacyjne mogą być lokalizowane równolegle do przewodów wody zimnej, ciepłej wody 
użytkowej i c.o., przy zachowaniu odległości od tych przewodów co najmniej 0,10 m. 

Sposób montażu przewodów kanalizacyjnych powinien umożliwiać swobodne wydłużanie się tych 
przewodów pod wpływem temperatury. Przyjmuje się, że połączenie kielichowe z uszczelką pierścieniową 
umożliwia kompensację wydłużeń o długości do 1 cm na każdy kielich. Wartość wydłużeń jakie mają być 
skompensowane, powinna być przewidziana w dokumentacji projektowej. 

5.3.Prowadzenie przewodów odpływowych (poziomów) kanalizacyjnych 
Przewody odpływowe (poziomy) powinny być układane z zachowaniem minimalnego spadku, 

zależnego od średnicy projektowanego przewodu. 

Minimalne spadki przewodów odpływowych. 

 Tablica 5-1 Minimalne spadki przewodów odpływowych. 

Średnica przewodu Minimalny spadek 
Lp. 

D [m] Imin. [%] 

1 0.10 2.0 

2 1.15 1.5 

3 0.20 1.0 

4 0.25 0.8 

Maksymalne spadki przewodów odpływowych. 

 Tablica 5-2 Maksymalne spadki przewodów odpływowych. 

Średnica przewodu Maksymalny spadek 
Lp. 

D [m] Imax. [%] 

1 ≤   0.15 15.0 

2 0.20 10.0 

3 ≥   0.25 8.0 

Zaleca się  stosowanie studzienek przepływowych na przewodach odpływowych,  jeżeli byłby przekroczony 
maksymalny spadek podany w tablicy 5-2. 

Przewody kanalizacyjne – poziome prowadzone w ziemi, pod podłogą należy układać na podsypce z piasku 
wysokości 15-20 cm. Dno wykopów powinno znajdować się w gruncie rodzimym, lub powinno być wysłane 
warstwą materiału zabezpieczającego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej. W gruntach kategorii I-IV 
przewody można układać bez podsypki piaskowej. 

W przypadku niemożności prowadzenia przewodów kanalizacyjnych pod posadzką najniższej kondygnacji, 
dopuszcza się prowadzenie przewodów kanalizacyjnych poziomych po ścianach budynku. Przewody takie 
należy mocować za pomocą obejm lub uchwytów do konstrukcji budowlanej w sposób uniemożliwiający 
powstanie załamań w miejscach połączeń. Maksymalny rozstaw uchwytów Lumax podano w poniższej tablicy. 
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Tablica 5-3 Maksymalny rozstaw uchwytów. 

Zakres średnic Maksymalny rozstaw uchwytów 
Lp. Materiał przewodu 

D [m] Lu max. [m] 

1 PVC, PP, PE 0.50  ≤  D  ≤   1.10 1.00 

2 PVC, PP, PE D > 1.10 1.25 

Konstrukcja uchwytów powinna zapewnić odizolowanie przewodów od przegród budowlanych. 

Pomiędzy przewodem kanalizacyjnym a obejmą, należy stosować podkładki elastyczne. Obejmy z zasady 
powinny mocować rurę pod kielichem. 

Poziome przewody kanalizacyjne należy wyposażyć w rewizje lub czyszczaki, które należy instalować w 
odległościach, oprócz podanych w tablicy, także na zmianach kierunku trasy kanalizacji. Maksymalne 
odległości między czyszczakami podano w tablicy 5-4. 

 

Tablica 5-4 Maksymalne odległości pomiędzy czyszczakami. 

Zakres średnic Maksymalna odległość między czyszczakami 
Lp. 

D [m] Lmax. [m] 

1 0.10 ÷ 0.15 15.0 

2 0.20 25.0 

Zaleca się wyprowadzenie rewizji do poziomu twardej podłogi pod warunkiem odpowiednio szczelnego 
zamknięcia. 

Po przejściu przewodów przez przegrody budowlane – ściany, ławy fundamentowe lub pod ławami, należy 
stosować tuleje ochronne. Tuleją ochronną może być rura o średnicy większej co najmniej o dwie grubości 
ścianki przewodu. Przestrzeń pomiędzy rurami powinna być wypełniona masą plastyczną nie działającą 
korozyjnie na rurę. Tuleje ochronne umożliwiają swobodne liniowe przemieszczanie przewodu., oraz chronią 
przed obciążeniami zewnętrznymi. 

5.4.Prowadzenie przewodów spustowych (pionów) i podejść odpływowych 
Lokalizacja przewodu spustowego kanalizacyjnego jest ściśle związana z rozmieszczeniem aparatów i 
urządzeń sanitarnych. 

W większości przypadków przewody spustowe lokalizuje się w szybach instalacyjnych równolegle z 
przewodami wodociągowymi. 

Nie powinno się prowadzić przewodów spustowych (pionów) kanalizacyjnych po wierzchu, gdyż odpływ 
ścieków bytowych, przy dość cienkich ścianach przewodów, jest głośny. 

W przypadku prowadzenia przy ścianie, przewód spustowy musi być obudowany w sposób zapewniający 
tłumienie hałasu. 

Średnica części odpływowej pionu spustowego powinna być jednakowa na całej długości i nie powinna być 
mniejsza od największej średnicy podejścia do tego pionu. 

Rozmieszczenie elementów mocujących, dla przewodów spustowych kanalizacyjnych, wynika z przyjętego 
sposobu kompensacji wydłużeń liniowych. 

Dla przewodów spustowych z tworzyw sztucznych przyjmuje się zasadę podziału przewodu kanalizacyjnego 
na odcinki równe wysokości kondygnacji. 

I tak: 

a) przewód spustowy (pion) z rur PVC i PE ze złączem pierścieniowym, - przyjmuje się dwa 
punkty mocujące. Jeden punkt stały pod stropem (kielichem), drugi punkt przesuwny w połowie 
pion piętra (kompensacja w kielichu), 

b) przewód spustowy (pion) klejony lub zgrzewany posiadać powinien punkt stały pod stropem, 
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punkt przesuwny na środku pion piętra oraz kształtkę kompensacyjną, 

c) przewód spustowy (pion) składający się z różnych materiałów, np. PVC i PP, powinien 
posiadać dwa punkty stałe, jeden przesuwny i kształtkę kompensacyjną. 

Kształtka kompensacyjna jest to kielich z pierścieniem gumowym, umożliwiający kompensację 
rozszczelności liniowej przewodu spustowego. 

Podejścia odpływowe, łączące wyloty aparatów sanitarnych z pionem, są prowadzone pod stropem z 
minimalnym spadkiem Imin.=2,0-2,5%. Przybory i urządzenia łączone z przewodami kanalizacyjnymi, należy 
wyposażyć w indywidualne zamknięcia wodne (syfony). 

Wysokość zamknięcia wodnego powinna gwarantować nie przenikanie zapachów do pomieszczeń. 

Przewody spustowe kanalizacyjne powinny być zakończone u góry rurą wentylacyjną w postaci wywiewki 
wyprowadzonej ponad dach budynku, lub zakończone zaworem powietrznym znajdującym się w budynku. 

Rury wentylacyjne wyprowadzane ponad dach budynku mogą być odpowietrzeniem  dla połączonych dwóch 
lub kilku przewodów spustowych. Przekrój rury wentylacyjnej dla kilku przewodów spustowych powinien 
wynosić nie mniej niż 2/3 sumy przekroju tych przewodów. 

Zabrania się wyprowadzania rur wentylacyjnych pionów spustowych do przewodów wentylacyjnych z 
pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, oraz do przewodów dymowych i spalinowych. 

Każdy przewód spustowy powinien posiadać rewizję w najniższej swej części, która przeważnie znajduje się 
w piwnicy budynku. 

Zawór powietrzny powinien otwierać się samoczynnie i wpuszczać powietrze do układu przewodów 
kanalizacyjnych ponieważ ścieki płynące przez puste przewody kanalizacyjne porywają ze sobą powietrze, 
tworząc podciśnienie. 

Bez dopływu powietrza z zewnątrz następowałoby wysysanie zamknięć wodnych z syfonów i gazy ściekowe 
miałyby wolny dostęp do pomieszczeń. Zawór powietrzny powinien być całkowicie zamknięty i otwierać się 
dopiero wtedy, gdy podciśnienie wynosi ok. 50 Pa. 

Do każdego przewodu odpływowego (poziomu) powinien być przyłączony co najmniej jeden przewód 
spustowy (pion) zakończony wywiewką wyprowadzoną ponad dach. 

5.5.Tuleje ochronne 
5.5.1.Przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną (np. przewodu poziomego przez  ścianę, a 

przewodu  pionowego przez  strop), należy stosować przepust  w  tulei ochronnej. 

5.5.2.Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej. 

5.5.3.Tuleja  ochronna  powinna być  rurą o średnicy  wewnętrznej  większej  od  średnicy zewnętrznej rury 
przewodu: 

a) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową; 

b) co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop; 

5.5.4.Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2cm z każdej strony, a 
przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki i około l cm poniżej tynku 
na stropie. 

5.5.5.Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale 
plastycznym niedziałającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i 
utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 

5.5.6.W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu. 

5.5.7.Przejście rury przewodu przez przegrodę w tulei ochronnej nie powinno być podporą przesuwną tego 
przewodu. 
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6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.Ogólne zasady 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt. 6. 

6.2.Kontrola jakości materiałów  
Powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości 
zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

6.3.Kontrola jakości wykonania robót 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia Planu Kontroli, który podlega zatwierdzeniu przez 
Inspektora nadzoru. 

Inspektor nadzoru w porozumieniu z Wykonawcą, powołuje Komisję Odbioru, której zadaniem jest 
sprawowanie nadzoru nad wykonaniem instalacji kanalizacji sanitarnej. Poszczególne etapy wykonania 
instalacji kanalizacji sanitarnej są odbierane przez Komisję poprzez sporządzenie odpowiedniego protokołu. 

Ocena poszczególnych etapów Robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogólne wymagania 
dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0 : „Wymagania ogólne". 

Badania szczelności powinny być wykonane przed zakryciem kanałów, w których prowadzona jest instalacja 
kanalizacji wewnętrznej jak następuje: 

- podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnętrznej należy sprawdzić na szczelność w 
czasie swobodnego przepływu przez nie wody, 

- kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo – gospodarcze 
sprawdza się na szczelność, poprzez oględziny po napełnieniu wodą instalacji powyżej kolana 
łączącego pion z poziomem. 

Przeprowadza się również sprawdzenie zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz z 
zapisami w Dzienniku Budowy i sprawdza się czy użyte materiały są zgodne z normami. 

7.OBMIAR ROBÓT 

7.1.Ogólne zasady 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 ”Wymagania ogólne”. 

7.2.Zasady obmiarowania 
Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego instalacji kanalizacji 
sanitarnej. Obmiar ten powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w 
kosztorysowaniu, w tym: 

a) długość przewodu należy mierzyć wzdłuż jego osi; 

b) do ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej na gwint i 
łączników; 

c) długość zwężki (redukcji) należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy; 

8.ODBIÓR ROBÓT 

8.1.Ogólne zasady odbioru Robót. 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" punkt 8.  
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Przystąpienie od kolejnych etapów robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez 
Inspektora nadzoru do Dziennika Budowy. 

Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową 
niniejszą SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji podanych w Dokumentacji Projektowej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej 
SST dały wyniki pozytywne. 

8.2.Odbiory Robót 

a) Odbiory międzyoperacyjne 
Odbiory międzyoperacyjne polegają na sprawdzeniu: 

- przebiegu tras kanalizacyjnych, 
- szczelności podłączeń kanalizacyjnych, 
- sposobów prowadzenia przewodów poziomowych i pionowych, 
- elementów kompensacji, 
- lokalizacji przyborów sanitarnych 

b) Odbiór częściowy 

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w wyniku 
postępu robót, jak np. przebicia, wykopy i inne, których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione 
w fazie odbioru końcowego. 

c) Odbiór końcowy 

Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych, badań szczelności, a 
także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną. 

Ponadto należy skontrolować: 
- użycie właściwych materiałów, 
- odległości przewodów kanalizacji wewnętrznej od przewodów cieplnych, 
- prawidłowość wykonania podłączeń, 
- prawidłowość wykonania umocowań punktów stałych i przesuwnych, 
- prawidłowość kompensacji, 
- wielkość spadków przewodów, 
- prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych. 

8.3.Dokumentacja techniczna powykonawcza 
Zakres i zawartość dokumentacji technicznej powykonawczej instalacji kanalizacji sanitarnej określa 
niniejsza SST. W szczególności dokumentacja ta powinna zawierać: 

• Plan sytuacyjny w skali wystarczającej dla zobrazowania położenia obiektu z wykonaną instalacją 
oraz dojazdu do niego; 

• Opis techniczny wykonanej instalacji kanalizacji sanitarnej ; 

• Projekt techniczny powykonawczy instalacji kanalizacji sanitarnej to znaczy projekt, którego 
realizację potwierdzili Kierownik Robót instalacyjnych i Inspektor Nadzoru, odpowiedzialni za 
prawidłowość wykonania instalacji; 

• oświadczenia wskazujące, że ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkowego 
stosowania w instalacji kanalizacji sanitarnej , są zgodne z projektem technicznym oraz 
przepisami i obowiązującymi normami, instrukcję obsługi instalacji wraz z dokumentacjami 
techniczno -ruchowymi tych wyrobów zastosowanych w instalacji, dla których jest to niezbędne; 

• na wyroby objęte gwarancjami, dokumenty potwierdzające gwarancję producenta lub 
dystrybutora; 

• obmiar Robót powykonawczy; 

8.4.Odbiór techniczny - końcowy instalacji kanalizacji sanitarnej 
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8.4.1.Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego - końcowego po spełnieniu 
następujących warunków: 

a) zakończono wszystkie Roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej; 
b) instalację wypłukano, napełniono wodą; 
c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym; 

8.4.2.Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
a) Dokumentację Powykonawczą instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 

dokonanymi w czasie budowy); 
b) Dziennik Budowy; 
c) obmiary powykonawcze; 
d) protokóły odbiorów międzyoperacyjnych (patrz 8.4); 
e) protokóły odbiorów technicznych - częściowych (patrz 8.5); 
f) protokóły wykonanych badań odbiorczych (patrz 8.6); 
g) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów; 
h) instrukcję obsługi instalacji; 

8.4.3.W ramach odbioru końcowego należy: 
a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z Dokumentacją Powykonawcza; 
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich 

punktach SST, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w Dzienniku Budowy uzasadnienie 
konieczności wprowadzenia odstępstwa; 

c) sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych; 
d) sprawdzić protokóły odbiorów technicznych – częściowych; 
e) sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych; 
f) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

8.4.4.Odbiór techniczny - końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji 

kanalizacji sanitarnej do użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania 
instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 

8.4.5.Protokół odbioru technicznego - końcowego nie powinien zawierać postanowień 

warunkowych. W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku 
przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy 
przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. 

8.5.Badania odbiorcze 
8.5.1.Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji kanalizacji sanitarnej. 

Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy inwestorem i 
wykonawcą z tym, że powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze szczelności. 

8.5.2.Badanie odbiorcze szczelności instalacji kanalizacji sanitarnej. 

8.5.2.1 Warunki wykonania badania szczelności: 

a) Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów,  

b) Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których zmontowano część 
przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu całej instalacji, wówczas badanie 
szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach odbiorów częściowych. 

c)  Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą.  

8.5.2.2 Badania szczelności wodą zimną: 

a) Podejścia i przewody spustowe ( piony ) kanalizacji wewnętrznej należy sprawdzić na szczelność w 
czasie swobodnego przepływu przez nie wody. 

b) Kanalizacyjne przewody odpływowe ( poziomy ) odprowadzające ścieki sprawdza się na szczelność, 
poprzez oględziny po napełnieniu wodą instalacji powyżej kolana łączącego pion z poziomem : 

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był 
negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do 
ponownych badań; 
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9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.Ogólne zasady dotyczące płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0 “Wymagania ogólne”. 

Płaci się za wykonaną i odebraną ilość mb ułożonej instalacji kanalizacji sanitarnej; ilość szt. 
zamontowanych przyborów sanitarnych wg kwoty jednostkowej wycenionej w odpowiednich pozycjach 
kosztorysowych. Kwota jednostkowa wg pozycji kosztorysowych uwzględnia wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w SST i Dokumentacji 
Projektowej. 

9.2.Kwota jednostkowa 
Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej, w skład której wchodzą następujące prace : 

— robociznę bezpośrednią wraz z narzutami; 
— wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami 

wynikającymi z technologii robót z kosztami zakupu; 
— wartość pracy sprzętu z narzutami; 
— koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny; 
— podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT); 
— prace przygotowawcze; 
— dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót; 
— sprawdzenie kwalifikacji instalatorów; 
— scalanie elementów (montaż); 
— usunięcie ewentualnych usterek; 
— demontaż ewentualnych rusztowań i pomostów roboczych; 
— uporządkowanie miejsca robót; 
— wykonanie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez 

Inspektora nadzoru; 
— gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań. 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.Normy 
PN-EN 1329  Rury i kształtki HT/PVC. 

PN-EN 1333:1998 Elementy rurociągu. Definicja i dobór PN 

PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociągów. Definicje i dóbr DN 

PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach. 
Wymagania koordynacyjne elementów wyposażenia i powierzchni 
funkcjonalnych 

PN-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na 
rysunkach 

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

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych 
ocynkowanych 

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne 

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla 
przesyłanych czynników 

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania 

PN-EN-1401-01: 1999 Rury i kształtki PVC 
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PN-B-10729: 1999 Studzienki rewizyjne 

PN-EN 476: 2001 Studzienki rewizyjne 

PN-EN 1610: 2001 Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych 

10.2.Inne dokumenty 
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna - dokumenty określające przedmiot zamówienia na 
roboty budowlane ;A. Krupa, K. Staśkiewicz; Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2002.   

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja Techniki 
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa. 1994 r. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i 
przemysłowe. Wydawnictwo Arkady -Warszawa 1988. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Część II. Roboty instalacji 
sanitarnych i przemysłowych. Wydawnictwo Katalogów i Cenników -Warszawa, 1974. 

Aprobata Techniczna COBRTI INSTAL  nr AT/2003-02-1407     Rury HT/PVC  

Aprobata Techniczna COBRTI INSTAL  nr AT/97-01-0129         Przyłącza WC   

Aprobata Techniczna COBRTI INSTAL  nr AT/97-01-0126-01    Zawory napowietrzające 

Aprobata Techniczna COBRTI INSTAL  nr AT/2001-02-1094     Rury wywiewne i kominki  

Aprobata Techniczna COBRTI INSTAL  nr AT-06-0401/2001     Uchwyty uniwersalne 

Aprobata Techniczna COBRTI INSTAL  nr AT/98-01-0468          Studzienki rewizyjne 

Aprobata Techniczna COBRTI INSTAL  nr AT/2000-02-1025      Studzienki rewizyjne 

Aprobata Techniczna COBRTI INSTAL  nr AT/98-01-0405-01     Studzienki rewizyjne
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