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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
na dokończenie robót instalacji branży sanitarnej przy rozbudowie i przebudowie Przedszkola
Samorządowego w Oleszycach. W niniejszym części ST omówiono wymagania ogólne.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia
umowy na dokończenie robót zawartych w projekcie na instalacji branży sanitarnej rozbudowie i
przebudowie Przedszkola Samorządowego w Oleszycach:
1)instalacja wewnętrzna wodno-kanalizacyjna, hydrantowa
2)instalacja centralnego ogrzewania;
3)instalacja wentylacji mechanicznej;
4)instalacja gazowa;
5)przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej
6)demontaż istniejących odcinków instalacji co, wod, gazowej
1. 3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmują wymagania ogólne wspólne dla
robót objętych poszczególnymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Instalacje – systemy obejmujący wyposażenie, rury, kable, przewody i ich podpory, tak
zmontowane, aby zapewniły prawidłowe działanie systemu.
Instalacja sanitarna – instalacja dostarczająca ciepła i zimną wodą do urządzeń sanitarnych
wewnątrz budynku i usuwająca ścieki.
Instalacja wodociągowa – zespół powiązanych ze sobą elementów służących do zaopatrywania w
wodę obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowiących całość techniczno - użytkową.
Instalacja wody zimnej – część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i
doprowadzenia do punktów czerpalnych wody zimnej.
Instalacja wody ciepłej – część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i doprowadzenia
do punktów czerpalnych wody o podwyższonej temperaturze uznanej za użytkową.
Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa – instalacja wodociągowa nawodniona lub sucha,
zasilana ze źródła, zainstalowana wewnątrz budynku, z której za pomocą hydrantów wewnętrznych
lub zaworów hydrantowych pobiera się wodę do gaszenia pożaru.
Podłączenie wodociągowe – odcinek przewodu łączący źródło wody z instalacją wodociągową.
Punkt czerpalny – miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia.
Urządzenie – element wyposażenia połączony z instalacją w celu użytkowania jej przez
mieszkańców.
Urządzenia sanitarne – urządzenia zamocowane do których dostarczana jest woda pitna, woda do
celów higienicznych lub odprowadzające ścieki.
Rura – długi przewód o przekroju pierścieniowym.
Kształtka rurowa – element dopasowany do rury w celu połączenia, podparcia, zmiany kierunku
lub średnicy otworu.
Sieć kanalizacyjna – system do usuwania wody powierzchniowej i ścieków z obszaru przyległego
do budynku, zwykle z więcej niż jednej posesji (działki).
Zespół ustępowy – urządzenia sanitarne składające się z miski ustępowej, deski sedesowej,
zbiornika spłukującego i rury spłukującej.
4|Strona

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W OLESZYCACH - DOKOŃCZENIE ROBÓT

Wyposażenie – wyroby takie jak urządzenia sanitarne lub zestawy kuchenne, które stanowi
wyposażenie przestrzeni użytkowanych przez ludzi i są zamontowane w budynku.
Zawór hydrantowy - zawór zaporowy umieszczony na instalacji wodociągowej przeciwpożarowej
wyposażony w nasadę pożarniczą umożliwiającą podłączenie węży pożarniczych.
Hydrant wewnętrzny – zespół obudowany składający się z zaworu hydrantowego, węża
pożarniczego i z prądownicy wodnej, zasilany bezpośrednio z instalacji.
Hydrant nadziemny – urządzenie zapewniające obsługę p.poż. dla danego terenu.
Centralne ogrzewanie – ogrzewanie, w którym ciepło potrzebne do ogrzewania zespołu
pomieszczeń otrzymywane jest z jednego źródła ciepła i jest doprowadzane do ogrzewanych
pomieszczeń za pomocą czynnika grzejnego.
Czynnik grzejny – płyn (woda) przenoszący ciepło. Pod pojęciem „woda” jako czynnik grzejny
rozumiany jest również roztwór substancji zapobiegających korozji lub obniżających temperaturę
zamarzania wody.
Instalacja (centralnego) ogrzewania – zespół urządzeń, elementów i przewodów służących do:
-wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i ciśnieniu lub przetwarzania
tych parametrów (źródło ciepła);
-doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (część zewnętrzna instalacji);
-rozdziału i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania
ciepła w pomieszczeniu (część wewnętrzna instalacji).
Woda instalacyjna – woda wypełniająca instalację centralnego ogrzewania.
Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasileniu – najwyższa temperatura czynnika
grzejnego, przyjęta do obliczeń instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na
zewnątrz budynków (wg PN-82/B-02403).
Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wody instalacyjnej) na powrocie – temperatura
powrotnej wody instalacyjnej przyjęta do obliczeń instalacji w warunkach obliczeniowych
temperatur powietrza na zewnątrz budynków (wg PN-82/B-02403).
Ciśnienie dopuszczalne – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego, która
nie może być przekroczona w żadnym punkcie instalacji.
Ciśnienie robocze – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji
podczas krążenia wody.
Ciśnienie spoczynkowe – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego wody instalacji ogrzewania
wodnego przy braku krążenia wody.
Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowa – instalacja ogrzewania wodnego, w której
czynnikiem grzejnym jest woda instalacyjna o temperaturze obliczeniowej nie przekraczającej
100°C.
Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamkniętego – instalacja, której przestrzeń wodna nie ma
swobodnego połączenia z atmosferą.
Instalacja ogrzewania wodnego z obiegiem wymuszonym (pompowa) – instalacja, w której
krążenie wody, wywołane jest pracą pompy.
Urządzenia zabezpieczające – urządzenia, które zabezpieczają instalację ogrzewania wodnego
przed przekroczeniem dopuszczalnych ciśnień i temperatur.
Naczynie wzbiorcze przeponowe – zbiornik ciśnieniowy z elastyczną przeponą oddzielającą
przestrzeń wodną od przestrzeni gazowej, przejmujący zmiany objętości wody wywołane
zmianami jej temperatury w instalacji ogrzewania wodnego.
Urządzenia stabilizujące – urządzenia, które utrzymują ciśnienie w instalacjach ogrzewań wodnych
w określonych granicach.
Urządzenia kontrolno-pomiarowe – urządzenia wskazujące lub rejestrujące poszczególne
parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.
Urządzenia alarmowe – urządzenia sygnalizujące w sposób optyczny lub optycznoakustyczny
siągnięcie parametrów granicznych (dopuszczalnych).
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Odpowietrzenie miejscowe – zespół urządzeń odpowietrzających bezpośrednio poszczególne
elementy instalacji ogrzewania (np. grzejniki)
Instalacja odpowietrzająca – zespół poziomych i pionowych rur i urządzeń przeznaczonych do
oddzielania i usuwania powietrza z całej instalacji ogrzewania wodnego lub z jej części.
Grzejnik – element urządzenia centralnego ogrzewania, w którym czynnikiem grzejnym jest woda
lub para wodna, przeznaczony do oddawania ciepła w sposób zorganizowany ogrzewanemu
pomieszczeniu, przy czym proces wymiany ciepła z otoczeniem odbywa się poprzez
promieniowanie i konwekcję swobodną.
Instalacja gazowa – układ przewodów gazowych za kurkiem głównym, spełniający określone
wymagania szczelności, prowadzony na zewnątrz lub wewnątrz budynku wraz z urządzeniami do
pomiaru zużytego gazu, armaturą i innym wyposażeniem oraz urządzeniami gazowymi wraz z
wymaganymi dla danego typu urządzeń przewodami spalinowymi, doprowadzonymi do kanałów
spalinowych w budynku.
Konserwacja instalacji gazowej – zespół czynności technicznych związanych z utrzymaniem
odpowiedniego stanu technicznego instalacji gazowej bez wymiany jej elementów.
Kontrola instalacji gazowej – zespół czynności mających na celu stwierdzenie czy instalacja
gazowa lub jej część znajduje się w dobrym stanie technicznym i kwalifikuje się do dalszej
bezpiecznej eksploatacji.
Kształtka instalacji gazowej – element służący do łączenia ze sobą odcinków przewodu gazowego,
umożliwiający zmianę kierunku, zmianę przekroju, rozgałęzienie, a także zaślepienie przewodu
(kolanko, trójnik, odwadniacz itp.)
Kurek główny – urządzenie do zamykania i otwierania przepływu paliwa gazowego z przyłącza do
instalacji gazowej; element odcinający dopływ paliwa z sieci gazowej, za którym rozpoczyna się
instalacja gazowa.
Kurek odcinający – urządzenie nie będące kurkiem głównym, montowane na przewodzie instalacji
gazowej w celu odcięcia dopływu gazu do części instalacji, gazomierza lub urządzenia gazowego.
Maksymalne chwilowe zużycie gazu – ilość gazu zużywana w jednostce czasu przez urządzenie
lub zespół urządzeń gazowych jednego odbiorcy lub grupy odbiorców, obliczone z
uwzględnieniem charakterystyki użytkowania urządzeń, liczby, rodzaju i nominalnego obciążenia
cieplnego urządzeń, jednoczesności ich pracy itp. – wielkość najczęściej określana w m3/h.
Odbiór instalacji gazowej – zespół czynności mających na celu sprawdzenie czy instalacja gazowa
została wykonana zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowiązującymi normami
stanowiącymi podstawę do przekazania instalacji gazowej do eksploatacji, podstawową czynnością
związaną z odbiorem instalacji gazowej jest próba szczelności.
Odległość bezpieczna przewodów gazowych – odległość usytuowania przewodów gazowych od
przewodów lub urządzeń innych instalacji oraz elementów wyposażenia obiektu budowlanego,
gwarantująca ich bezpieczne użytkowanie.
Próba szczelności instalacji gazowej – czynność polegająca na utrzymaniu przez określony czas, w
instalacji gazowej lub jej części, ciśnienia powietrza lub gazu obojętnego, odpowiednio wyższego
od ciśnienia roboczego, w celu zakwalifikowania do eksploatacji w zakresie szczelności rur,
armatury, połączeń oraz urządzeń.
Przewód gazowy (przewód instalacji gazowej) – odcinek rury stalowej, miedzianej lub wykonanej
z materiału dopuszczonego do budowy instalacji gazowych, którym rozprowadzany jest gaz do
odbiorców lub poszczególnych urządzeń gazowych.
Reduktor ciśnienia gazu – urządzenie służące do obniżania i stabilizacji ciśnienia gazu
dostarczanego w wymaganej ilości do instalacji gazowej.
Rura osłonowa – przewód rurowy z materiału niepalnego, chroniący przed oddziaływaniem
czynników zewnętrznych, wewnątrz którego umieszczony jest przewód instalacji gazowej.
Wartość opałowa gazu – ciepło spalania gazu pomniejszone o ciepło parowania wody wydzielonej
z gazu podczas spalania, wyrażona w MJ/m3; wielkość mniejsza od ciepła spalania o około 10%.
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Warunki techniczne przyłączenia – zespół wymagań technicznych, które muszą być spełnione aby
wnioskowane przez odbiorcę ilości gazu mogły być dostarczone.
Warunki zasilania – dokument wydawany przez dostawcę gazu na wniosek inwestora, w którym
określa się jakie wymagania techniczne należy spełnić aby dany obiekt (grupa obiektów) mógł być
przyłączony do sieci gazowej.
Zabezpieczenie przeciwwypływowe (w urządzeniu gazowym) – urządzenie powodujące
zamkniecie zaworu na dopływie paliwa gazowego w wypadku nie zapalenia się lub zgaśnięcia
płomienia w palniku gazowym.
Zapewnienie dostawy gazu – pisemne zobowiązanie się dostawcy gazu do zaopatrywania odbiorcy
lub grupy odbiorców w określone paliwo gazowe w wymaganej ilości podanej w [m 3/h] i [m3/rok],
spełniające parametry fizyko-chemiczne określone w Polskich Normach; w dokumencie tym
określa się także maksymalne chwilowe natężenie przepływu gazu, cel użytkowania gazu, rodzaj
zainstalowanych urządzeń gazowych oraz termin, od którego możliwa jest dostawa gazu.
Wentylacja pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego części, mająca na celu
usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego.
Wentylacja mechaniczna - wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych
wprowadzających powietrze w ruch.
Instalacja wentylacji - zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do
uzdatniania i rozprowadzania powietrza.
Rozdział powietrza w pomieszczeniu - rozdział powietrza w wentylowanej przestrzeni z
zastosowaniem nawiewników i wywiewników, w celu zagwarantowania wymaganych warunków –
intensywności wymian powietrza, ciśnienia, czystości, temperatury, wilgotności względnej,
prędkości ruchu powietrza, poziomu hałasu w strefie przebywania ludzi.
Rozprowadzenie powietrza - przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do
wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogół z zastosowaniem przewodów.
Uzdatnianie powietrza - procesy realizowane przy użyciu środków technicznych mających na celu
zmianę jednej lub kilku wielkości charakteryzujących jakość i stan powietrza.
Ogrzewanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegające na podwyższeniu jego temperatury.
Wentylatory - urządzenia służące do wprowadzenia powietrza w ruch.
Filtracja powietrza - uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego zanieczyszczeń stałych
lub ciekłych.
Czerpnia wentylacyjna - element instalacji, przez który jest zasysane powietrze zewnętrzne.
Wyrzutnia wentylacyjna - element wentylacji, przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz.
Filtr powietrza - zespół oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń stałych i ciekłych.
Nagrzewnica powietrza - przeponowy wymiennik ciepła do ogrzewania powietrza.
Chłodnica powietrza - przeponowy wymiennik ciepła przeznaczony do chłodzenia i ewentualnie
do osuszania powietrza.
Przewód wentylacyjny - element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący
obudowę przestrzeni, przez którą przepływa powietrze.
Przepustnica - zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub przewód wentylacyjny
pozwalający na zamknięcie lub regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu powietrza.
Tłumik hałasu - element wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny mający na celu
zmniejszenia hałasu przenoszonego drogą powietrzną wzdłuż przewodów.
Nawiewnik - element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni.
Wywiewnik - element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni.
Okap - element instalacji odciągu miejscowego umieszczonego bezpośrednio nad źródłem
wydzielania zanieczyszczeń powietrza.
Centrala wentylacyjna - urządzenie składające się z zespołu urządzeń służących do przygotowania
powietrza pod względem czystości, temperatury, wilgotności we wspólnej obudowie i
przeznaczone do nawiewania lub/i wywiewu powietrza.
7|Strona

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W OLESZYCACH - DOKOŃCZENIE ROBÓT

Izolacja termiczna - warstwa izolacji, którą otoczone są przewody, rurarz połączeniowy pomiędzy
jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom.
Sieć wodociągowa zewnętrzna - układ przewodów wodociągowych znajdujący się poza
budynkiem
Przyłącze wodociągowe; połączenie domowe - przewód wodociągowy z wodomierzem łączący
sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją obiektu zasilanego w wodę.
Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków
bytowo-gospodarczych do oczyszczalni ścieków
Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków sanitarnych.
Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia instalacji wewnętrznej kanalizacyjnej w budynku
z siecią kanalizacji sanitarnej.
Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków, z co najmniej dwóch kanałów
bocznych.
Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów zbiorczych i
odprowadzenia ich do oczyszczalni ścieków.
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna przeznaczona do kontroli i prawidłowej
eksploatacji kanałów.
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w
planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.
Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia, co najmniej dwóch
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.
Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna posiadająca dodatkowy przewód
pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej położonych.
Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności
eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to długość pomiędzy rzędną dolną powierzchni
płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika.
Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą.
Właz kanałowy - element Żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.
Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków.
Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjna pomiędzy kinetyk ścianą komory
roboczej.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-01600.
2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z projektem
budowlanym (PB), specyfikacją techniczną (ST) oraz przepisami prawa budowlanego i sztuką
budowlaną.
Zakres robót
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i
dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i
ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem
robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych
robót, dostaw inwestorskich, materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do przekazania.
Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy,
wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zużyte media i
wynajmowane pomieszczenia.
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Ochrona i utrzymanie robót
Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być
prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie, przez cały
czas, do momentu odbioru końcowego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpocząć takie roboty, jednak nie później niż w 24 godziny od
wezwania, pod rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy.
Zgodność robót z PB i ST
Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoły konieczności na roboty
dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią
umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PB lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który w porozumieniu z projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB i ST.
Dane określone w PB i w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB lub ST i wpłynie to na
zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie
zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.
2.1. Teren budowy
Przekazanie terenu budowy
Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie
(kierownik, budowy, kierownicy robót).
Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową.
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże wykonawcy dzienniki budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i energii
elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie
nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą
(użytkownikiem obiektu).
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 robot, wygody społeczności i innych do zakończenia robót. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w
cenę umowną. Roboty budowlano – montażowe w miejscach zbliżenia, przekroczenia lub kolizji z
istniejącym uzbrojeniem należy prowadzić pod nadzorem użytkownika danego uzbrojenia zgodnie
z wcześniejszymi uzgodnieniami.
Zabezpieczenie terenu budowy
Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z
inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych – w miarę
potrzeb podświetlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego określi niezbędny sposób ogrodzenia
terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie.
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Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego.
2.2. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna
Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakichkolwiek sposób
związane z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia budowy.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni
odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących wykorzystania
opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. W sposób ciągły
powinien informować inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne
odnośne dokumenty.
Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości
obciążą one Wykonawcę.
Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności
publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót
lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie
własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy
uszkodzoną własność.
Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem
uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz
musi uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie
informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).
Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń.
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy
ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania robót Wykonawca będzie:
-Podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub
uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia
środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
-Miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie.
Stosowany sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym.
Opłaty i kary za przekroczenia norm, określonych w odpowiednich przepisach
dotyczących środowiska, obciążają Wykonawcę.
-Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w
czasie realizacji robót, obciążają Wykonawcę.
Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do
użycia. Nie wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu
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większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa
dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia za zgodą Inwestora, a ich
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie
Inwestor.
Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy i nie
podlega dodatkowej opłacie.
Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieści
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w
pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
użytkownika nieruchomości.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jego
działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie
powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych.
Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp)
Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. W
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowie osób zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z
wypełnieniem wymagań określonych każdej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w
cenie kosztorysowej.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW,
SPRZĘTU, TRANSPORTU I
SKŁADOWANIA
3.1. Materiały - akceptowanie użytych materiałów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania jakości w
celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiału z
danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia
robót.
Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości,
Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały.
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny
być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w
czasie całego procesu eksploatacji.
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Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie będą zapłacone.
Inspekcja wytwórni materiałów i elementów
Wytwórnie materiałów i elementów, zarówno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, mogą być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami ST.
W czasie przeprowadzania inspekcji należy zapewnić:
-współpracę i pomoc Wykonawcy,
-wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się proces
produkcji materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.
3.2. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie
robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST.
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowości do pracy.
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptację.
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie
jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie
podlegają oddzielnej zapłacie.
3.3. Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów.
Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.
3.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one
potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i
właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.
Rury przewodowe
Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu. Zabezpieczenia
przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów
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drewnianych.
(np. na podkładach i przekładkach drewnianych). Zabezpieczenia przed
rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych.
Wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5m. Sposób składowania nie może powodować nacisku
na kielichy rur, powodując ich deformację. Rury o różnych średnicach i grubościach winny być
składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, rury o grubszej ściance winny znajdować się na
spodzie.
Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni
słonecznych (temperatura nie wyższa niż 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie
rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych.
Ponadto rury z tworzyw sztucznych należy składować w taki sposób, aby stykały się one z
podłożem na całej swej długości. Można je składować na gęsto ułożonych podkładach. Wysokość
sterty rur PE nie powinna przekraczać 1,5 m. Rur z PVC nie wolno nakrywać uniemożliwiając
przewietrzanie.
Armatura przemysłowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty itp.)
Armatura zgodnie z normą PN-92/M-74001 powinna być przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję.
Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia itp.) powinny być składowane
w sposób uporządkowany.
Kruszywo
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego wykopu. Podłoże
składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru.
Cement
Składowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamkniętych. Składowany
cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie może
być dłuższy niż 3 miesiące.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
4.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PB, wymaganiami ST,
programem zapewnienia jakości PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich elementów
konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w PB lub przekazanymi przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte
na wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i instrukcjach.
Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych.
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.
Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.
W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego
zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt
Wykonawcy.
4.3. Kontrola jakości robót
4.3.1. Zasady kontroli jakości i robót
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Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i
wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania co do
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach koniecznych, do wykonania robót
zgodnie z PB.
4.3.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji
przez Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie
Inspektora nadzoru.
4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
Inspektor będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników
dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy nie są
wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W tym
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesie Wykonawca.
W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę,
Inspektor może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie
Wykonawca.
4.3.5. Atesty jakości materiałów i urządzeń
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami
podanymi w ST.
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia materiału
dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez
Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być
badane w dowolnym czasie.
Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na każde
żądanie.
4.3.6. Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i
Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która
dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.
Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio
jeden po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą
oznaczone kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
-datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie;
-datę przyjęcia placu budowy;
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-datę rozpoczęcia robót;
-uzgodnienie prze Inspektora PZJ 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;
-daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania;
-zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych
odbiorów robót;
-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
-stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
-zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB;
-dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót;
-dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót;
-dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem autora
badań;
-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził;
-inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawione
Inspektorowi do akceptacji.
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyjęcia.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę do ustosunkowania się
do jego treści.
Księga obmiaru robót
Nie jest wymagana, ale jej założenia może zażądać Inspektor nadzoru w przypadku robót o dużym
stopniu skomplikowania. Księga obmiaru robót będzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym.
Nie stanowi ona podstawy do zapłaty za wykonane roboty. Podstawą do wystawienia faktury
będzie załączony oryginał protokołu odbioru poszczególnych elementów potwierdzony przez
Inspektora w oparciu o procentowe zaawansowanie robót.
Obmiary wykonanych robót prowadzi się w jednostkach przyjętych w ST.
Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z:
-numerem kolejnym karty,
-podstawą wyceny i opisem robót,
-ilością przedmiarową robót,
-datą obmiaru,
-obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego rozdziału ST,
-ilością robót wykonanych od początku budowy.
Księga obmiaru robót (jeśli wymagana) musi być przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po
wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem.
Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i wyniki badań sporządzone
przez Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru.
Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się także:
-decyzję o pozwoleniu na budowę;
-protokół przekazania placu budowy;
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-protokół –szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie;
-inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze;
-harmonogram budowy;
-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne;
-protokóły odbioru robót;
-protokóły z narad i ustaleń;
-dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu
podlegające utylizacji;
-korespondencja na budowie.
Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na życzenie Inwestora.
4.4. Przedmiar robót
4.4.1. Ogólne zasady przedmiarowania robót
Przedmiar robót zamiennych i dodatkowych będzie określać faktyczny zakres wykonywanych
robót, zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym.
Przedmiary będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w Specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku wykonania wszystkich robót zgodnie z dokumentacją przetargową i zawartą umową.
Jednostką obmiarową jest:
-dla montażu grzejników, zaworów – [szt.],
-dla montażu rurociągów, izolacji – [ m],
-dla montażu urządzeń, armatury – [szt.],
-dla montażu przyborów sanit. – [ szt.],
-dla prób szczelności, płukania – [m]
-dla wykopów – [m3]
4.4.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i Katalogach Nakładów Rzeczowych.
4.4.3. 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.
4.4.4. Wagi i zasady wdrażania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom
Specyfikacji
technicznej
Będzie
utrzymywać
to
wyposażenie,
zapewniając
w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
4.5. Odbiór robót
4.5.1. Rodzaje odbiorów
Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora:
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-odbiorowi robót zanikających;
-odbiorowi częściowemu, elementów robót;
-odbiorowi końcowemu, ostatecznemu;
-odbiorowi pogwarancyjnemu.
4.5.2. 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.
Odbioru robót dokonuje Inspektor.
Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym także
Inspektora.
4.5.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie
później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
4.5.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora.
Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca
przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny operat
kolaudacyjny, zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie
siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie
Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie
prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w umowie.
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PB,
PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób i mienia, komisja
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań
przyjętych w umowie.
4.5.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
odbioru ostatecznego.
4.5.6. Dokumenty odbioru ostatecznego
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru
ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny
zawierający:
-PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi;
-dziennik budowy – oryginał i kopię;
-obmiar robót (jeśli wymagany);
-wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne);
-atesty jakościowe wbudowanych materiałów;
-dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń;
-sprawozdania techniczne z prób ruchowych;
-protokóły prób i badań;
-protokóły odbioru robót zanikających;
-rozliczenie z demontażu;
-wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi;
-wykaz przekazywanych kluczy;
-oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym;
-inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny
termin tego odbioru.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do odbioru w
terminie ustalonym przez komisję.
4.6. Podstawa płatności
Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na wykonanie
przedmiotowych prac instalacyjnych, określonych w PB i ST, a w szczególności:
-koszty robocizny;
-wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu;
-wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac
budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy);
-koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu,
pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza.
Szczegóły rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulują zapisy umowy.
5. OBOWIĄZUJĄCE NORMY, PRZEPISY I ODNIESIENIA
Przy wykonywaniu i montażu wszystkich elementów objętych Specyfikacją Techniczną jako
obowiązujące należy przyjąć odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN
należy przyjąć normy DIN lub odpowiednie normy EN (wg poszczególnych części ST). W każdym
wypadku należy uwzględniać wytyczne i przepisy producentów. Wszystkie prace prowadzić
zgodnie z dokumentacją budowlano – wykonawczą.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z dokończeniem instalacji wodno-kanalizacyjnej przy rozbudowie i przebudowie
Przedszkola Samorządowego w Oleszycach.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1.
1.3. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Ogólne zasady dotyczące nazewnictwa podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”.
1.4. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności
umożliwiające:
1.Demontaż odcinków instalacji wodociągowej wykonanych niezgodnie z pierwotnym
projektem
2.Wykonanie odcinków, elementów wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji,
hydrantowej
3.Wykonanie elementów instalacji kanalizacyjnej,
4.Przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań wraz z regulacją regulacji ccwu.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robot oraz za ich zgodność z umowa,
dokumentacją projektową, niniejszą ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.
1.5. Wymagania ogólne
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych
materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy, o co
najmniej nie gorszych charakterystykach i trwałości.
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować
obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i
elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia
trwałości eksploatacyjnej.
1.6. Uwagi końcowe
Wytyczne przyjęte w niniejszej ST zgodne są z obowiązującymi przepisami BHP i
wykonania robót budowlano - montażowych. Odpowiedzialność za jakość wykonania robót oraz
ich zgodność z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną ponosi wykonawca.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania
Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz. 881). Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego
źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli
materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadowalającej jakości, Wykonawca
powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.
20 | S t r o n a

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W OLESZYCACH - DOKOŃCZENIE ROBÓT

2.2. Zestawienie głównych elementy instalacji kanalizacji sanitarnej
- Rura PVC d=110
- Kształtki z PVC (wg projektowanego systemu) d=40mm,50
- Podejścia odpływowe z rur i kształtek d=40mm;50,110
- Tuleje osłonowe płozy + manszety
- Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych
- Rewizje kanalizacyjne z PVC 50, 110
- Czyszczaki pionowe DN100 z hermetycznym zamknięciem
- Wywiewki kanalizacyjne PVC 110/160
- Wpust podłogowy dn100
2.3. Zestawienie głównych elementy instalacji wody zimnej i ciepłej, cyrkulacji, hydrantowej
-Rury PP PN10 i PN16 d=20,40, 50 lub równoważne
-Rurociągi z rur ocynkowanych DN40
-Kształtki systemowe d=16, 20, 25, 32
-Uchwyty do rurociągów
-Otuliny Thermaflex FRZ grubości 13mm;
-Zawory odcinające dn15, dn20, dn25
-Spusty wody dn15
-Filtr siatkowy DN40
-Zawory regulacyjne Stromax HERZ lub równoważne
-Izolator przepływów zwrotnych BA BN40
-Zawór antyskazeniowy EA DN40
-Korpus zaworu elektromagnetycznego NC beznapięciowo zamknięty DN25 + Cewka
elektromagnetyczna 12V + Presostat do cieczy i gazów wyposażony w jednobiegunowy
przełączny system styków
-Urządzenie do podnoszenia ciśnienia- Zestaw hydroforowy z jedną wysokociśn. pompą
wirową ze stali nierdzewnej z chłodzoną powietrzem zintegrowaną przetwornicą częstotl. Dane
tech:Temp. przetłaczanej cieczy max.60°C;Ciśnienie robocze 16bar; Ciśnienie na dopływie
10bar; Stopień ochrony IP 54. Wyposażenie dodatkowe- uruchomienie urządzenia.
-Wodomierz skrzydełkowy do wody zimnej, Qnom: 10,0 m3/h, DN40
-Zawory mieszające termostatyczne DN20, DN32
-Automatyka zebezpieczająca przed wzrostem ciśnienia i temperatury po stronie zimnej cwu
-Izolacja przeciwilgociowa rurociągów wody ciepłej, zimnej, cyrkulacji, instalacji

hydrantowej np. NMC Climaflex lub równoważna
-Pompa ciepła powietrze woda typ PCWU-3,8H-A3 HEWALEX lub równoważna wraz z
zestawem kanałów wentylacyjnych
2.4. Zestawienie przyborów sanitarnych
-Bateria natryskowa ścienna Dn 15 mm
-Bateria zmywakowa, Dn 15 mm
-Bateria umywalkowa Dn 15 mm
-Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt
-Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej 2-komorowe np. Koło lub równoważne
-Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego

-Zlew gospodarczy z syfonem
-Brodziki 90x90cm np. Koło lub równoważne
-Muszle ustępowe ze płuczką z porcelany WC kompakt np. Koło lub równoważne
-Zlew gospodarczy z syfonem
Dopuszcza się zastosowanie materiałów innych producentów niż sugerowani pod warunkiem, iż
jakościowo nie będą gorsze od wymienionych (zachowanie parametrów wytrzymałościowych i
hydraulicznych) i będą spełniać warunki zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z
16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881).
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3. SPRZĘT
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania
Ogólne”. Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem montażowym
wynikającym z technologii prowadzenia robót.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie
robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST.
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowości do pracy.
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody
Inspektora. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania
warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone
do robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie
jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie
podlegają oddzielnej zapłacie.
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW
4.1. Transport materiałów
Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej „Warunki Ogólne”.
Urządzenia będą dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Rury i urządzenia
należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są przewożone, zawiesi
transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku. Zaleca się transport w
opakowaniach fabrycznych.
Transport powinien być wykonany pojazdami o odpowiedniej długości, tak, aby wolne króćce
wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 m. Materiały przewożone powinny być
zabezpieczone przed przypadkowym przesunięciem i uszkodzeniem w czasie transportu.
Podczas rozładunku elementów instalacji, należy zachować szczególną ostrożność, aby ich nie
uszkodzić, pamiętając jednocześnie o zachowaniu wszelkich wymagań BHP. Na terenie budowy
przewiduje się transport ręczny.
Rury przewodowe
Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. Rury
powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się
przez podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi
przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne.
Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować
przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0 °C i niższej. Przy
wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o
więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych i kołnierzowych
należy układać na podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy należy przedzielać
elementami drewnianymi o grubości większej niż wystające części rur.
Armatura
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
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Armatura drobna powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki.
4.2. Przechowywanie i składowanie materiałów
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania Ogólne”.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały (do czasu, gdy będą one potrzebne
do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości
oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz
w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do
ich pierwotnego stanu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Roboty montażowe instalacji wodociągowej
Montaż rurociągów z tworzyw sztucznych wykonać zgodnie w wytycznymi producenta
systemu. Połączenia rur z tworzyw sztucznych wodociągowych należy wykonywać zgodnie
z zastosowanym systemem i instrukcją producenta.
Przy wykonywaniu połączeń z armaturą należy stosować gwintowane łączniki przejściowe.
Przewody prowadzić ze spadkiem umożliwiającym odwodnienie instalacji.
Kompensację przewodów z tworzywa sztucznego wykonać zgodnie z instrukcją producenta
systemu rur, zgodnie z projektem przewidziano naturalną kompensację termiczną na
załamaniach i łukach trasy przewodów.
Przewody prowadzone w bruzdach powinny być izolowane i montowane na wspornikach i
uchwytach w sposób zabezpieczający je przed zetknięciem ze ściankami bruzd.
W miejscach przejścia przewodów wodociągowych przez przegrody budowlane powinny być
osadzone tuleje ochronne z PVC o średnicy dwa razy większej od średnicy przewodu lub
tulei stalowej o średnicy o 20 mm większej od średnicy przewodu, wypełnione materiałem
plastycznym (wyjątek stanowią przejścia przez przegrody stanowiące strefę oddzielenia
ppoż., w których będą stosowane atestowane masy plastyczne, dla których sposób
wykonania przejścia został narzucony w aprobacie technicznej). W miejscach tych nie
może być połączenia rur.
Armatura stosowana w instalacji powinna odpowiadać warunkom pracy: ciśnienie max. 0.6
MPa, temperatura +5°C do +70°C.
Przewód wody ciepłej prowadzi się nad przewodem wody zimnej, nie wolno prowadzić
przewodów wodnych nad przewodami elektrycznymi i gazowymi.
Odległość między przewodami wodociągowymi a elektrycznymi powinna wynosić co
najmniej 50cm (w miejscach krzyżowania się przewodów - 5 cm).
W najniższych punktach instalacji należy zainstalować zawory przelotowe z kurkiem
spustowym.
Przed przystąpieniem do badań i uruchomieniem urządzeń należy dokonać przeglądu
zamontowanych urządzeń co do zgodności z dokumentacją.
Próbę szczelności , należy przeprowadzić przed zasłonięciem bruzd, w których prowadzone są
przewody badanej instalacji. Przed próbą należy instalację przepłukać , następnie napełnić
wodą oraz dokładnie odpowietrzyć. Próbę należy przeprowadzić przy ciśnieniu 1,5-krotnie
wyższym od ciśnienia roboczego. Wymienione ciśnienie należy trzykrotnie podnosić w
odstępach co 10 min do pierwotnej wartości. Po dalszych 30 min spadek ciśnienia nie może
przekroczyć 0,06 MPa. W czasie następnych 120 min spadek ciśnienia nie może
przekroczyć 0,02 Mpa.
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W przypadku wystąpienia przecieków podczas przeprowadzania próby szczelności należy je
usunąć i ponownie przeprowadzić całą próbę od początku. Po stwierdzeniu szczelności
należy poddać instalację próbie podwyższonego ciśnienia.
Po przeprowadzeniu próby ciśnieniowej , instalację należy przepłukać w celu usunięcia
zanieczyszczeń montażowych. Płukanie przeprowadzić przy pełnym ciśnieniu
dyspozycyjnym, całkowicie otwartych zaworach i usuniętych korkach zaślepiających. Po
płukaniu napełnić instalację wodą filtrowaną i odpowietrzyć
Instalację po wypłukaniu należy zdezynfekować używając do tego 4% podchlorynu sodu w
dawce 200 mg/l , a następnie przewody dokładnie wypłukać.
Zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są możliwe po uzyskaniu jednoznacznej
akceptacji Zamawiającego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwiązań mniej
kosztownych, ale co najmniej równorzędnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie.
Propozycji takiej winna towarzyszyć kompletna informacja: rysunki, obliczenia,
specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy – niezbędna do oceny
przez Biuro Projektów i Zamawiającego.
Montaż armatury
Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy
(ciśnienie, temperatura ) danej instalacji określonej w projekcie.
Zawory przelotowe z kurkiem spustowym należy zainstalować w najniższym punktach
instalacji oraz na każdym pionie wodociągowym. Zawory te powinny być zlokalizowane w
miejscach łatwo dostępnych.
Na każdym odgałęzieniu przewodu odprowadzającego wodę zimną lub ciepłą do lokalu
użytkowego należy w miejscu łatwo dostępnym zainstalować zawór przelotowy.
Do baterii i zaworów czerpanych stojących należy stosować łączniki elektryczne,
ograniczające rozchodzenie się hałasu i drgań powodujących działanie tej armatury.
5.2. Roboty montażowe instalacji kanalizacji sanitarnej
Montaż rurociągów wykonać zgodnie z instrukcją producenta.
Połączenia kielichowe rur z PVC należy wykonywać przy użyciu pierścienia gumowego
średnicy dostosowanej do zewnętrznej średnicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod
kątem 15 – 20°, należy wsunąć do kielicha przy użyciu pasty poślizgowej tak aby odległość
między nim i odstawą kielicha wynosiła 0,5 – 1,0cm. Nie używać średnic mniejszych niż
50 mm.
Minimalne średnice poziomych przewodów kanalizacyjnych powinny wynosić 110mm – od
pojedynczych misek ustępowych, wpustów piwnicznych oraz przyborów kanalizacyjnych
w pom. gastronomicznych, sanitariatach.
Minimalne średnice pionowych przewodów spustowych i ich podejść do przyborów
sanitarnych powinny wynosić :
-DN 50mm od pojedynczej umywalki, wpustu łazienkowego podłogowego,
-DN 100mm od pojedynczej miski ustępowej.
Najmniejsze dopuszczenie spadki poziomowych przewodów kanalizacyjnych w zależności od
średnicy przewodu wynoszą dla przewodu o średnicy DN 100mm – 2,5%
Dopuszczalne odchylenie od spadków poziomych, założonych w projekcie technicznym,
mogą wynosić ± 10%. Spadki podejść kanalizacyjnych wynikają z zastosowanych
trójników łączących podejście kanalizacyjne z przewodem spustowym ( pionem ) i z zasady
osiedlowego montaż elementów przewodów.
Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) powinny być wykonane za pomocą
trójników o kącie rozwarcia nie większym niż 45. Stosowania na tych przewodach
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czwórników nie jest dopuszczenie. Dopuszcza się stosowanie trójników o kącie 68 dla
wpustów piwnicznych, podwórzowych oraz kanalizacji deszczowej.
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub
wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewniać odizolowanie
przewodów od przegród budynkowych i ograniczenia rozprzestrzeniania się drgań i
hałasów powinny mocować rurę pod kielichem. Na przewodach spustowych ( pionowych )
należy stosować na każdej kondygnacji co najmniej jednak mocowanie stałe, zapewniające
przenoszenie obciążeń rurociągów a dla przewodów PVC dodatkowo co najmniej jednak
takie mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy przewodów spustowych powinny być
mocowane niezależnie.
Maksymalne rozstawienie uchwytów dla przewodów poziomych wynoszą:
-dla rur PVC średnicy od 50 do 110mm – 1,0m,
-dla rur PVC średnicy każdej 110mm – 1,25m,
-dla rur pozostałych materiałów – 2,0m
Kompensacja wydłużeń technicznych przewodów z PVC łączonych za pomocą połączeń
rozłączonych powinna być rozwiązana przez pozostawienie w kielichach w czasie montażu
rur i kształtek luzu kompensacyjnego oraz przez właściwą lokalizację mocowań stałych i
przesuwanych. Kompensację wydłużeń termicznych przewodów łączonych przez klejenie
należy zapewnić przez zastosowanie kompensatorów.
Przewody kanalizacyjne powinny spełniać następujące warunki umożliwiające ich
oczyszczanie:
-pionowe przewody spustowe powinny być wyposażone w rewizje służącą do
czyszczenia przewodów; czyszczenie na pionach należy przewidywać na najniższej
kondygnacji lub miejscach, w których występuje zagrożenie zatkania przewodów,
-czyszczaki powinny mieć szczelnie zamknięcie, uniemożliwiające łatwą eksplozję, lecz
utrudniającą dostęp osobą niepowołanym,
-przewody kanalizacyjne poziome należy wyposażyć w rewizje lub czyszczaki, przy
czym maksymalne odległości między czyszczakami powinna być zgodna z normą
PN-92/B-10735.
Dopuszcza się wyprowadzenie rewizji do wierzchu twardej podłogi pod warunkiem
stosowania odpowiedniego szczelnego zamknięcia.
Przewody spustowe należy wyprowadzić jako rury wentylacyjne ponad dach i drzwi
prowadzące do pomieszczeń mających się w odległości nie mniejszej niż 4m od tych
przewodów. Rury wentylacyjne powinny tworzyć w zasadzie pionowe przedłużenia
przewodów spustowych.
Górna część rury wentylacyjnej poniżej dachu w odległości 0,5m od jego powierzchni
powinna mieć powiększoną średnicę w stosunku do średnicy pionu spustowego:
-dla pionów średnicy 50mm i 70mm – do 100mm
-dla pionów średnicy 100mm – do 150mm
Dla przewodów średnicy większej niż 100mm powiększenie średnicy rury wentylacyjnej nie
jest wymagane.
Rura wentylacyjna powinna być wyprowadzona ponad dach na wysokość 0,5 – 1,0m.
W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza się połączenie nie więcej niż trzeba
przewodów spustowych nad najwyżej położonymi przyborami kanalizacyjnymi do jednego
przewodu stanowiącego wspólną rurę wentylacyjną. Pole powierzchni przekroju tej rury nie
może być mniejsze od 50 sumy powierzchni pól przekrojów połączonych przewodów
wentylacyjnych.
Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylacyjnych kanalizacyjne przewody spustowe do
przewodów wentylacyjnych z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do
przewodów dymowych i spalinowych.
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Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylacyjnych kanalizacyjnych, przewodów
spustowych do przewodów wentylacyjnych z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi
oraz przewodów dymowych i spalinowych.
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych
Montaż przyborów i urządzeń
Umywalki należy mocować do ściany w sposób zapewniający łatwy demontaż oraz właściwe
użytkowanie przyborów. Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego obciążonego siłą
statyczną równą 500N, przyłożoną w środku przedniej krawędzi obrzeża przyboru w czasie
3 godzin, nie powinna się odkształcać w sposób widoczny.
Miski ustępowe należy mocować do posadzki w sposób zapewniający łatwy demontaż i
właściwe ich użytkowanie. Miski ustępowe powinny być ze wszystkich stron dostępne.
Obmurowane lub zabetonowane ich obrzeża przy posadzce jest niedopuszczalne.
Dopuszcza się stosowanie misek ustępowych mocowanych do ściany.
Przybory i urządzenia łączone z urządzeniami kanalizacyjnymi należy wyposażyć w
indywidualne zamknięcia wody ( syfony ). Wysokość zamknięcia wodnego powinna
gwarantować niemożliwość wysysania wody z syfonu podczas spływu wody z innych
przyborów oraz przenikanie zapachów z instalacji do pomieszczeń. Wysokość zamknięć
wodnych dla przyborów sanitarnych powinna wynosić co najmniej:
-przy miskach ustępowych, umywalkach – DN75mm
-przy wpustach podłogowych – DN 50mm
Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej
pionowe przewody deszczowe wewnętrzne poddawać próbie na szczelność przez zalanie ich
wodą na całej wysokości,
podejścia i przewody spustowe ( pion ) kanalizacji ścieków bytowo – gospodarczych należy
sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody,
kanalizacyjne przewody odpływowe ( poziomy ) odprowadzające ścieki bytowo –
gospodarcze sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą każdej kolana łączącego pion
z poziomem poprzez oględziny.
Regulacja działania urządzenia instalacji wody zimnej i ciepłej
Przed przystąpieniem do właściwych czynności regulacyjnych należy urządzenie kilkakrotnie
przepłukać czysta wodą.
Urządzenia instalacji wodociągowej wody pitnej uważa się za wyregulowanie, jeżeli woda
wypływa z najwyżej położenia punktu czerpania, a czas napełnienia zbiorników
spłukujących nie przekracza w zakładzie przemysłowych, budynkach administracyjnych
oraz w budownictwie mieszkaniowym – 2 minuty.
Przed przystąpieniem do pomiaru temperatury ciepłej wody należy wyregulować pracę źródła
ciepła, sprawdzić działanie pomp cyrkulacyjnych oraz zgodność wykonania pracy
izolacyjnych z wymagania w dokumentacji.
Pomiar temperatury ciepłej wody w poszczególnych punktach poboru wody należy
przeprowadzić termometrami rtęciowymi z podziałką 10 C.
Urządzenie ciepłej wody można uznać za wyregulowane, jeżeli z każdego punktu poboru
płynie woda o temperaturze określonej w dokumentacji technicznej, z odchyłka ± 50 C.
Pomiaru temperatury wody należy dokonać po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego.
Zawory bezpieczeństwa należy tak wyregulować, aby otwierały się przekroczeniu wartości
nastawianej o 5,0 %. W czasie regulacji zaworu bezpieczeństwa należy stosować
legalizowany manometr kontrolny.
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Po dokonaniu czynności związkowych z regulacją montażową należy dokonać odpowiedniego
wpisu do dziennika budowy; treść tego wpisu powinna być poświadczona przez
przedstawiciela nadzoru inwestorskiego.
5.3. Wykopy dla kanalizacji podposadzkowej
Wykop należy rozpocząć od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z
wykopu w dół po jego dnie. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się rozpoczęcie wykopu w
innym punkcie.
Wykopy wąskoprzestrzenne należy odeskować z zastosowaniem rozpór.
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
technicznej. Spód wykopu wykonywanego ręcznie należy pozostawić na poziomie
wyższym od rzędnej projektowanej o około 5 cm.
Wykopy należy wykonywać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W gruntach spoistych
wykop należy wykonać początkowo do głębokości mniejszej od projektowanej.
Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +3 cm dla gruntów zwięzłych, +5 cm
dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi +5 cm.
5.3.1. Podłoże
Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed
przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu.
5.3.2. Zasypywanie wykopu
Rurom należy zapewnić odpowiednie wsparcie gruntu. Możemy to uzyskać poprzez dobór
rodzaju materiału obsypki i jego zagęszczenie. Materiał obsypki powinien spełniać następujące
wymagania jakościowe:
-materiał niespoisty dający się zagęszczać do wystarczającej nośności;
-materiał nie może być zmrożony, powinien być również pozbawiony zamarzniętych
brył ziemi, lodu oraz śniegu;
-materiał nie powinien zawierać cząstek większych niż 60mm;
-maksymalna wielkość ziaren materiału znajdującego się w bezpośrednim styku z rurą
nie powinna przekraczać 10% średnicy rury lecz nie powinna być większa niż 60mm.
Obsypka powinna być zagęszczana warstwami o grubości 1 0 - 3 0 cm. Wysokość obsypki nad
tworzącą rury (po zagęszczeniu) powinna wynosić co najmniej 15cm dla rur o średnicy D < 400mm
Przestrzeń wykopu w obrębie przewodu rurowego należy wypełnić zasypką - gruntem
piaszczystym nie zawierającym kamieni. Grubość zagęszczonej warstwy gruntu ponad
powierzchnią ułożonej rury powinna wynosić co najmniej 30 cm.
Materiałem zasypki może być grunt rodzimy pod warunkiem, że maksymalna wielkość cząstek nie
przekracza 30 mm oraz jest pozbawiona gliny, iłów i warstw humusowych.
Zasypkę wykopów należy przeprowadzać w trzech etapach z jednoczesnym zagęszczeniem
gruntu. Do zasypki nie stosować gruntu z grudami i kamieniami. W przypadku gruntów
nasypowych należy grunt wymienić. Zagęszczenie gruntu wykonywać do poziomu podbudowy pod
nawierzchnię drogową.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót montażowych należy sprawdzić projekt z aktualnym projektem
architektoniczno - konstrukcyjnym.
6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Instalację wody ciepłej i zimnej należy poddać badaniom na szczelność.
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Nadania

szczelności urządzeń należy wykonywać w temperaturze powietrza wewnątrz każdej
0°C.
Badania szczelności powinny być wykonane przed zakryciem bruzd i kanałów, przed
robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych może być
wykonana próba częściowa, jeżeli badanie szczelności w czasie próby końcowej byłoby
niemożliwe lub utrudnione.
Badaną instalację po zakorkowaniu otworów należy napełnić wodą wodociągową lub z
innego źródła, dokładnie odpowietrzając urządzenie. Po napełnieniu należy przeprowadzić
kontrolę całego urządzenia, zwracając szczególną uwagę czy połączenia przewodów i armatury
są szczelne.
Po stwierdzeniu szczelności należy urządzenie poddać próbie podwyższonego ciśnienia za
pomocą ręcznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do
wykonywania prób ciśnieniowych.
Instalacja wodociągowa przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia
roboczego, lecz nie mniejszym niż 0,9 MPa nie powinna wykazywać przecieków na
przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i połączeniach.
Instalację uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 min. nie wykazuje spadku
ciśnienia.
Badanie instalacji ciepłej wody należy wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalację wodą
zimną, drugi raz wodą o temperaturze 55°C. Podczas drugiej próby należy sprawdzić zachowanie
się wydłużek, punktów stałych i przesuwnych. Próbę szczelności na gorąco przeprowadzamy na
ciśnienie wodociągowe.
6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
Instalacja wodociągowa:
-Odchylenie przewodu rurowego nie powinna przekraczać 5 mm.
-Odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać
-5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiększonym spadku).
Instalacja kanalizacji:
-Dopuszczalne odchylenia od spadków przewodów poziomych, założonych w projekcie
technicznym, mogą wynosić ± 10%. Spadki podejść kanalizacyjnych wynikają z
zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne z przewodem spustowym
(pionem) i z zasady osiowego montażu elementów przewodów.
-Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) powinny być wykonane za pomocą trójników o kącie
rozwarcia nie większym niż 45°. Stosowanie na tych przewodach czwórników nie jest
dopuszczalne. Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo
kontroli jakości producenta.
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za pozytywne, jeżeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy
daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzić badania ponownie.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.
8. ODBIORY ROBÓT
8.1 Ogólne wymagania odbioru robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania Ogólne”.
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8.2 Odbiory robót
Odbiór robót następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób i ma na celu stwierdzenie
czy urządzenia zostały wykonane zgodnie z projektem, nadają się do eksploatacji i osiągają
zakładane parametry. Kierownik budowy (robót) powiadamia inwestora o gotowości obiektów do
odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakończeniu robót na budowie.
8.2.1. Odbiór częściowy
Należy je przeprowadzać w stosunku do robót „zanikających”, które muszą być wykonane przed
zakończeniem całości zadania. Należy sprawdzić:
-zgodność wykonania z projektem,
-użycie właściwych materiałów,
-wykonanie prawidłowych połączeń i konstrukcji.
Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, jednak
bez oceny prawidłowości działania całego urządzenia.
8.2.2. Odbiór końcowy
Po wykonaniu prób przewidzianych dla poszczególnych instalacji należy dokonać komisyjnego
odbioru końcowego. Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić zgodność wykonania z projektem.
W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego
wykonawcy inwestora i użytkownika.
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostały dokonane
uprzednio, wówczas protokóły tych odbiorów stanowią załącznik do protokółu końcowego.
Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty:
-Dokumentację techniczną z naniesionymi elementami zmian i uzupełnieniami dokonywanymi
w trakcie budowy;
-Dziennik budowy i książkę obmiarów;
-protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające”;
-protokoły wykonanych prób i badań;
-świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbiorom
technicznym, a także decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie;
-Instrukcje obsługi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urządzeń zastosowanych w instalacjach.
Ruch próbny oraz uruchomienia instalacji należy wykonywać w uzgodnieniu z inwestorem
przed dokonaniem odbiorów końcowych. Podczas odbioru końcowego następuje sprawdzenie
działania poszczególnych urządzeń i parametrów roboczych instalacji oraz sprawdzenie
stosownych dokumentów. Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół końcowy z adnotacją
o jakości wykonania prac z uwzględnieniem opisów poszczególnych parametrów podlegających
odbiorowi oraz zgodności terminów realizacji. Protokół należy podpisać przez osoby prowadzące
budowę.
8.3 Zobowiązania wykonawcy po zakończeniu robót
Przedsiębiorstwo wykonawcze będzie musiało zapewnić, po odbiorze, obecność wykwalifikowanego
technika, uczestniczącego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu mającego obsługiwać sprzęt
i urządzenia instalacji.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-92/B-01706
PN-81/B-10700/00

Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu
Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne
wymagania i badania
przy odbiorze
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PN-74/H-74200
PN-83/M-74001
PN-77/H-04419
PN-01706/Az1
PN-83/B-10700/00,/01,/02,/04
PN-85/M-75002
PN-93/M-75020
PN-EN 671-1
PN-69/B-02859
PN-97/B-02865
PN-86/H-74374
PN-83/M-74024/00
PN-89/M-74091
PN-84/H-74200
ZAT/97-01-001
N-B-02421:200
PN-EN1057: 1999
DIN-EN1254.
PN-EN 1717:2003
PN-B-02865:1997/Ap1:1999
PN-EN 200:2005

Rury stalowe ze szwem gwintowane
Armatura przemysłowa. Wymagania i badania.
Próba szczelności
Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.
Instalacje wewnętrzne wodociągowo kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.
Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i
badania.
Armatura sanitarna, zawory wypływowe i baterie mieszające.
Ogólne wymagania techniczne.
Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne z wężem
półsztywnym.
Hydranty wewnętrzne 25.
Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa
przeciwpożarowa.
Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne.
Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne.
Wymagania i badania.
Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie
nominalne 1MPa.
Rury i kształtki stalowe.
Rury i kształtki z polietylenu PE i elementy łączące w rurociągach
ciśnieniowych do wody.
Izolacje cieplne
Rury miedziane do okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i grzewczych
Miedź i stopy miedzi- łączniki do instalacji rurowych.
Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu
Ochrona przeciwpożarowa budynków - Przeciwpożarowe
zaopatrzenie wodne - Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa
Armatura sanitarna - Zawory wypływowe i baterie mieszające
(wielkość nominalna 1/2) PN 10 - Minimalne ciśnienie przepływu
0,05 MPa (0,5bara) - Ogólne wymagania techniczne

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociągowych – 2001 r.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I rozdz. IV,
Arkady 1989 r. – Roboty ziemne.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z dokończeniem instalacji centralnego ogrzewania przy rozbudowie i
przebudowie Przedszkola Samorządowego w Oleszycach.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1.
1.3. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Ogólne zasady dotyczące nazewnictwa podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”.
1.4. Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty, których dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności
umożliwiające:
1.Demontaż oraz ponowny montaż grzejników,
2.Montaż głowic termostatycznych na istniejących grzejnikach,
3.Montaż istniejącego układu sterowania i regulacji kotłowni,
4.Wymiana istniejących pomp obiegowych,
5.Przeprowadzenie wymaganych regulacji, pomiarów i badań.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość wykonania robot oraz za ich zgodność z umowa,
dokumentacją projektową, niniejszą ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.
1.5. Wymagania ogólne
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku
niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy, o co najmniej nie gorszych
charakterystykach i trwałości.
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować
obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i
elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia
trwałości eksploatacyjnej.
1.6. Uwagi końcowe
Wytyczne przyjęte w niniejszej ST zgodne są z obowiązującymi przepisami BHP i wykonania
robót budowlano - montażowych. Odpowiedzialność za jakość wykonania robót oraz ich zgodność
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną ponosi wykonawca.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania
Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz. 881). Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego
źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli
materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadowalającej jakości, Wykonawca
powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.
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2.2. Zestawienie głównych elementów instalacji c.o.
- Otuliny Thermaflex dwuwarstwowe FRZ gr.: 30,14 lub równowazne
- Taśma Thermatape FR 3x50mm; lub równowazne
- Klej Thermaflex 474 lub równowazne ;
- Głowice termostatyczne typu HERZ Herzculez (w zakresie nastaw 6-28stC); lub równowazne
- Pompy obiegowe np. Wilo Stratos 25 1/6 lub równowazne
- złącza odcinające SU R3/4``lub równowazne;
Dopuszcza się zastosowanie materiałów innych producentów niż sugerowani pod warunkiem, iż
jakościowo nie będą gorsze od wymienionych (zachowanie parametrów wytrzymałościowych i
hydraulicznych) i będą spełniać warunki zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z
16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881).
3. SPRZĘT
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”. Do
wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem montażowym wynikającym z
technologii prowadzenia robót.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie
robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST.
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowości do pracy.
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody
Inspektora. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania
warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone
do robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie
jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie
podlegają oddzielnej zapłacie.
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE MATERIAŁOW
4.1. Transport materiałów
Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej „Warunki Ogólne”.
Urządzenia będą dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Rury i urządzenia
należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są przewożone, zawiesi
transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku. Zaleca się transport w
opakowaniach fabrycznych.
Transport powinien być wykonany pojazdami o odpowiedniej długości, tak, aby wolne króćce
wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 m. Materiały przewożone powinny być
zabezpieczone przed przypadkowym przesunięciem i uszkodzeniem w czasie transportu.
Podczas rozładunku elementów instalacji, należy zachować szczególną ostrożność, aby ich nie
uszkodzić, pamiętając jednocześnie o zachowaniu wszelkich wymagań BHP. Na terenie budowy
przewiduje się transport ręczny.
Rury przewodowe i ochronne
Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. Rury
powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się
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przez podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi
przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne.
Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować
przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0o C i niższej. Przy
wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu
o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych i kołnierzowych
należy układać na podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy należy przedzielać
elementami drewnianymi o grubości większej niż wystające części rur.
Armatura
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Armatura drobna powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki.
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.
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.
4.2. Przechowywanie i składowanie materiałów
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania Ogólne”.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały (do czasu, gdy będą one potrzebne
do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości
oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz
w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do
ich pierwotnego stanu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Instalacje grzewcze
Montaż grzejników ściśle wg instrukcji ich producentów. Grzejniki należy wyposażyć w
zawory odcinające kątowe z funkcją napełniania i opróżniania oraz wkładki zaworowe i
głowice termostatyczne. Grzejniki łazienkowe należy wyposażyć w zawory termostatyczne
proste z nastawą wstępną i głowicą termostatyczną oraz w zawory odcinające kątowe.
Regulacja grzejników za pomocą nastaw wstępnych wkładek zaworowych.
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Punkty stałe, podpory przesuwne , ich rozmieszczenie i wykonanie ściśle wg wytycznych
Producenta systemu.
Kompensacja wydłużeń rurociągów, wykonanie kompensatorów i ich wymiarowanie ściśle wg
wytycznych Producenta systemu.
Wszystkie przewody instalacji prowadzić ze spadkiem umożliwiającym odwodnienie instalacji.
Po wykonaniu instalacji, a przed zaizolowaniem należy instalację przepłukać i poddać próbie na
ciśnienie zgodnie z wytycznymi. Przed przystąpieniem do badań, prób i uruchomieniem
instalacji, należy dokonać przeglądu zamontowanych urządzeń co do zgodności z
dokumentacją.
Izolację cieplną rurociągów należy wykonać zgodnie z normą PN-B-02421.
Zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są możliwe po uzyskaniu jednoznacznej
akceptacji Zamawiającego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwiązań mniej
kosztownych, ale co najmniej równorzędnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie.
Propozycji takiej inna towarzyszyć kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje,
kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy – niezbędna do oceny przez Biuro
Projektów i Zamawiającego.
Całość robót wykonać zgodnie z projektem wykonawczym.
5.2. Montaż grzejników
Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni
ściany lub wnęki. Odległość grzejnika od podłogi powinna wynosić co najmniej 150 mm a od
parapetu co najmniej 100 mm.
Kolejność wykonywania robót:
-wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów;
-wykonanie otworów i osadzenie uchwytów;
-zawieszenie grzejnika;
-podłączenie grzejnika z rurami przyłącznymi.
Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub by go osuszać,
grzejnik powinien być zapakowany. Jeżeli opakowanie zostało zniszczone, grzejnik należy w inny
sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane dopiero
po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych.
Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu
złączek w grzejniku nie następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne są działania mogące
powodować deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej.
5.3. Montaż armatury i osprzętu
Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych,
z zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz pasty
miniowej.
Kolejność wykonywania robót:
-sprawdzenie działania zaworu;
-nagwintowanie końcówek;
-wkręcenie pół-śrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem
uszczelniającym;
-skręcenie połączenia.
Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by
wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowe przechodzącej przez oś
przewodu.
Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach widocznych
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oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli.
Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy
pomocy odpowietrzników automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym w najwyższych
punktach instalacji. Bezpośrednio pod zaworem odpowietrzającym należy zamontować zawór
kulowy odcinający.
5.4. Wykonanie izolacji ciepłochronnej
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby
szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem
odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne
i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów
warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy
użyciu konwencjonalnych narzędzi.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót montażowych należy sprawdzić projekt z aktualnym projektem
architektoniczno - konstrukcyjnym.
6.2. Badanie szczelności instalacji grzewczych
Próbę szczelności instalacji należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami zawartymi w
„Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” Przed
próbą należy napełnić instalację wodą oraz dokładnie odpowietrzyć.
Badania szczelności należy przeprowadzić dla każdego zładu (gałęzi) grzewczego oddzielnie.
Badanie szczelności na zimno. Badanie szczelności na ciśnienie 0,6 MPa należy
przeprowadzić przed zakryciem bruzd i kanałów i przed wykonaniem izolacji termicznej.
Badanie szczelności i działania instalacji na gorąco należy przeprowadzić po uzyskaniu
pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych usterek oraz po
uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji. Próbę szczelności zładu
na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę możliwości przy
najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego lecz nie przekraczających
parametrów obliczeniowych. Podczas próby szczelności na gorąco należy dokonać oględzin
wszystkich połączeń, uszczelnień oraz skontrolować zdolność kompensacyjną wydłużek.
Wszystkie zauważone nieszczelności i inne usterki należy usunąć. Wynik próby uznaje się
za pozytywny jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a przy
ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń.
W czasie próbnego ruchu urządzeń należy wykonać regulacje i pomiary urządzeń.
Po zakończeniu ruchu próbnego należy wykonać sprawozdanie z pomiarów i regulacji z
naniesieniem rzeczywistych wydajności urządzeń. Zamawiający dokonuje weryfikacji
sprawozdania.
Przed rozpoczęciem próby ciśnieniowej niezbędne jest odłączenie dodatkowych urządzeń
instalacji, które mogą ulec uszkodzeniu lub zakłócić przebieg próby. W celu kontroli
zmiany ciśnienia w najniższym punkcie instalacji konieczne jest podłączenie manometru z
dokładnością odczytu 0,01 MPa. Przygotowaną do próby instalację należy napełnić wodą i
odpowietrzyć.
Zastosować ciśnienie próbne wynoszące 0,2 MPa + najwyższe ciśnienie robocze w instalacji.
W ciągu następnych 30 minut próby spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,06 MPa.
Bezpośrednio po badaniu wstępnym przeprowadzić 120-minutową próbę główną. W tym
czasie ciśnienie pozostałe po próbie wstępnej nie może spaść więcej niż 0,02 MPa.
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Dodatkowo podczas trwania próby należy dokonać wizualnej oceny szczelności wykonanych
połączeń.
Po wykonaniu próby szczelności zaleca się przeprowadzić próbę na gorąco, sprawdzając w
warunkach roboczych szczelność instalacji.
6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
-odchylenie przewodu rurowego nie powinna przekraczać 5 mm;
-odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku).
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.
8. ODBIORY ROBÓT
8.1 Ogólne wymagania odbioru robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania Ogólne”.
8.2 Odbiory robót
Odbiór robót następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób i ma na celu stwierdzenie
czy urządzenia zostały wykonane zgodnie z projektem, nadają się do eksploatacji i osiągają
zakładane parametry. Kierownik budowy (robót) powiadamia inwestora o gotowości obiektów do
odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakończeniu robót na budowie.
8.2.1. Odbiór częściowy
Należy je przeprowadzać w stosunku do robót „zanikających”, które muszą być wykonane przed
zakończeniem całości zadania. Należy sprawdzić:
-zgodność wykonania z projektem,
-użycie właściwych materiałów,
-wykonanie prawidłowych połączeń i konstrukcji.
Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, jednak
bez oceny prawidłowości działania całego urządzenia.
8.2.2. Odbiór końcowy
Po wykonaniu prób przewidzianych dla poszczególnych instalacji należy dokonać komisyjnego
odbioru końcowego. Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić zgodność wykonania z projektem.
W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego
wykonawcy inwestora i użytkownika.
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostały dokonane
uprzednio, wówczas protokóły tych odbiorów stanowią załącznik do protokółu końcowego.
Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty:
-Dokumentację techniczną z naniesionymi elementami zmian i uzupełnieniami dokonywanymi
w trakcie budowy;
-Dziennik budowy i książkę obmiarów;
-protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające”;
-protokoły wykonanych prób i badań;
-świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbiorom
technicznym, a także decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie;
-Instrukcje obsługi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urządzeń zastosowanych w instalacjach.
Ruch próbny oraz uruchomienia instalacji należy wykonywać w uzgodnieniu z inwestorem przed
dokonaniem odbiorów końcowych. Podczas odbioru końcowego następuje sprawdzenie działania
poszczególnych urządzeń i parametrów roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych
37 | S t r o n a

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W OLESZYCACH - DOKOŃCZENIE ROBÓT

dokumentów. Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół końcowy z adnotacją o jakości
wykonania prac z uwzględnieniem opisów poszczególnych parametrów podlegających odbiorowi
oraz zgodności terminów realizacji. Protokół należy podpisać przez osoby prowadzące budowę.
8.3. Zobowiązania wykonawcy po zakończeniu robót
Przedsiębiorstwo wykonawcze będzie musiało zapewnić, po odbiorze, obecność wykwalifikowanego
technika, uczestniczącego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu mającego obsługiwać sprzęt
i urządzenia instalacji.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-86/H-74374
PN-92/M-74001
PN-83/M-74024/00

Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne.
Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania.
Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne.
Wymagania i badania.
PN-80/H-74219
Rury i kształtki stalowe.
ZAT/97-01-001
Rury i kształtki z tworzyw sztucznych.
PN-B-02420:91
Zabezpieczenie instalacji c.o.
PN-B-02421:85
Izolacje cieplne.
PN-90/M-75003
W części dotyczącej armatury centralnego ogrzewania.
PN-64/B-10400
Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-ISO 7-1:1995
Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie
PN-89/H-02650
Armatura i rurociągi - Ciśnienia i temperatury.
PN-EN1057: 1999
Rury miedziane do okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i grzewczych.
DIN-EN1254
Miedź i stopy miedzi- łączniki do instalacji rurowych.
PN-B-02421:2000
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Izolacja cieplna przewodów, armatury i
urządzeń - Wymagania i badania odbiorcze.
PN-B-02402:1982
Ogrzewnictwo - Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.
PN-B-02414:1999
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań .
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi
- Wymagania.
PN-EN 215-1:2002
Termostatyczne zawory grzejnikowe - Wymagania i badania
PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i
współczynnik przenikania ciepła. Metody obliczania.
Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6. „Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji grzewczych”.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z dokończeniem instalacji wentylacji mechanicznej przy rozbudowie i
przebudowie Przedszkola Samorządowego w Oleszycach.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1
1.3. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Ogólne zasady dotyczące nazewnictwa podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”.
1.4. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności
umożliwiające:
1.Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej.
2.Przeprowadzenie wymaganych regulacji pomiarów i badań.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robot oraz za ich zgodność z umowa,
dokumentacją projektową, niniejszą ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.
1.5. Wymagania ogólne
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych
materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy, o co
najmniej nie gorszych charakterystykach i trwałości.
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować
obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i
elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia
trwałości eksploatacyjnej.
1.6. Uwagi końcowe
Wytyczne przyjęte w niniejszej ST zgodne są z obowiązującymi przepisami BHP i wykonania
robót budowlano - montażowych. Odpowiedzialność za jakość wykonania robót oraz ich zgodność
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną ponosi wykonawca.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania
Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz. 881). Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego
źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli
materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadowalającej jakości, Wykonawca
powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.
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2.2. Zestawienie głównych elementów instalacji wentylacji mechanicznej
-Przewody stalowe kołowe B/I ocynkowane
-Kształtki wentylacyjne stalowe kołowe B/I ocynkowane
-Przewody stalowe prostokątne A/I ocynkowane
-Kształtki wentylacyjne stalowe prostokątne A/I ocynkowane
-Przepustnice regulacyjno- odcinające fi125
-przepustnice zwrotne
-Izolacja matami z wełny mineralnej z osłoną aluminiową grubości 30 i 100mm,
-Czerpnia powietrza
-Anemostaty nawiewne/ wyciągowe Fi 125, 160
-Kratki wentylacyjne np KSH-P , PSDG RDJ lub równoważny
-Przewody izolowane typu flex.
-Wyrzutnie powietrza dachowe fi150
-Wsporniki/podpory systemowe do kanałów wentylacyjnych np. firmy Hilti lub równoważne
-tłumiki akustyczne
-Klapy przeciwpożarowe
-Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej
-Uszczelki gumowe kołowe
-Wkręty do blach samogwintujące stożkowe
-Przepustnica wielopłaszczyznowa
-wentylatory osiowe łazienkowe
Dopuszcza się zastosowanie materiałów innych producentów niż powyższe pod warunkiem, iż
jakościowo nie będą gorsze od wymienionych (zachowanie parametrów wytrzymałościowych i
hydraulicznych) i będą spełniać warunki zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z
16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881).
3. SPRZĘT
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”. Do
wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem montażowym wynikającym z
technologii prowadzenia robót.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie
robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST.
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowości do pracy.
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody
Inspektora. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania
warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone
do robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie
jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie
podlegają oddzielnej zapłacie.
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4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW
4.1 Transport materiałów
Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej „Warunki Ogólne”.
Urządzenia będą dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Rury i urządzenia
należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są przewożone, zawiesi
transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku. Zaleca się transport w
opakowaniach fabrycznych.
Transport powinien być wykonany pojazdami o odpowiedniej długości, tak, aby wolne króćce
wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 m. Materiały przewożone powinny być
zabezpieczone przed przypadkowym przesunięciem i uszkodzeniem w czasie transportu.
Podczas rozładunku elementów instalacji, należy zachować szczególną ostrożność, aby ich nie
uszkodzić, pamiętając jednocześnie o zachowaniu wszelkich wymagań BHP. Na terenie budowy
przewiduje się transport ręczny.
4.2. Przechowywanie i składowanie materiałów
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania Ogólne”.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały (do czasu, gdy będą one potrzebne
do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości
oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz
w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do
ich pierwotnego stanu.
Materiały podstawowe, jak przewody i ich osprzęt oraz uzbrojenie otworów, nie wymagają
opakowań i mogą być składowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjątkiem:
-śrub i nakrętek, które wymagają opakowania skrzyniowego,
-farb i lakierów oraz olejów, wymagających transportu w beczkach lub bańkach stalowych,
-kratek wentylacyjnych, anemostatów itp. wymagających opakowań kartonowych,
-aparatury kontrolno-pomiarowej, która wymaga opakowania skrzyniowego i składowania w
pomieszczeniach zamkniętych i ogrzewanych.
Opakowania szkieletowego wymagają przewody z płyt winidurowych i pilśniowych, wentylatory
osiowe i promieniowe, filtry tkaninowe i olejowe obrotowe, nagrzewnice ramowe, elementy
sterownicze. W magazynach zamkniętych należy składować następujące urządzenia: silniki
wentylatorów, mechanizmy i rękawy filtrów tkaninowych, reduktory obrotów, filtry z tworzyw
sztucznych.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne wymagania wykonania robót budowlanych
Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881 z dnia 16 kwietnia 2004 r).
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie
jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych
materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie
zadowalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór
techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony
aktualnymi normami.
Wszystkie wykorzystane materiały i urządzenia powinny być fabrycznie nowe i najwyższej
jakości. Winny również posiadać odpowiednio uwidoczniony znak jakości.
W razie braku jakiegokolwiek znaku jakości, będzie można zażądać przeprowadzenia prób oraz
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przedstawienia kart opisu technicznego i sprawozdań autoryzowanych pracowni badawczych.
Powierzchnie poszczególnych elementów urządzeń wentylacyjnych muszą być gładkie bez załamań i
zgnieceń. Materiał powinien być bez wżerów i wad walcowniczych. Połączenia rozłączne
poszczególnych elementów urządzenia powinny być szczelne a powierzchnie stykowe do siebie
dopasowane. Powierzchnie stykowe kołnierzy powinny leżeć w płaszczyźnie prostopadłej do osi
otworu. Powłoki antykorozyjne, blachy i kształtowniki przed malowaniem oczyścić z rdzy i tłuszczu,
krawędzie zaokrąglić, a zadziory usunąć. Stopień oczyszczenia przed nałożeniem powłok
antykorozyjnych. Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego, jeżeli nie są zastrzeżone wymagania
specjalne, jak dla klasy staranności wykonania 2 i typu pokrycia II. Powłoki antykorozyjne powinny
być nałożone równomiernie.
Wentylatory powinny odpowiadać następującym warunkom:
-charakterystyki techniczne powinny być zgodne z charakterystykami określonymi w
dokumentacji technicznej;
-dopuszczalne tolerancje w zakresie wydajności i spiętrzenia nie mogą przekraczać +/-10%;
zapotrzebowanie na moc wentylatora w założonym punkcie pracy nie może przekraczać
nominalnej mocy silnika elektrycznego;
-powinny być dostarczone w stanie złożonym lub w podzespołach.
Kanały wentylacyjne należy wykonywać z blachy lub taśmy stalowej ocynkowanej.
Ścianki kanałów prostokątnych pod wpływem różnicy ciśnień w przewodzie i otoczeniu nie mogą
uginać się więcej niż 0,2% długości boku. W celu zwiększenia sztywności ścianek należy stosować
kopertowanie albo przynitowanie lub przyspawanie punktowe profili usztywniających. Połączenia
blach na ściankach kanałów grubości 1,5mm należy wykonać na zamek blacharski.
Przy grubości większej niż 1,5mm należy łączyć przez spawanie, zgrzewanie lub nitowanie
jednostronne. Nawiewniki i wywiewniki powinny mieć szczególnie estetyczny wygląd. Elementy
ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością
przestawienia, a położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. W przypadku
wymaganej regulacji wielkości strumienia powietrza, nawiewniki i wywiewniki należy wyposażyć w
odpowiednie elementy regulacyjne. Poszczególne części filtrów należy wykonać w sposób
zapewniający szczelne, łatwe (bez zacięć i oporów) zakładanie działek filtracyjnych oraz otwieranie
i zamykanie drzwiczek i pokryw w obudowach; połączenie filtrów z kanałami i innymi elementami
urządzeń wentylacyjnych powinno być szczelne. Materiał filtracyjny powinien równomiernie
wypełniać powierzchnię ramki i całkowicie szczelnie przylegać do niej na całej powierzchni działki.
Wszystkie części metalowe filtra należy zabezpieczyć przed korozją przez ocynkowanie lub
malowanie. Nagrzewnice glikolowe powinny odpowiadać następującym warunkom: lamele rur
żebrowych nagrzewnic powinny być równoległe do siebie, odstępy żeber powinny być jednakowe,
lamele powinny mieć zapewniony dobry kontakt cieplny z rurkami. Nagrzewnice glikolowe
powinny być wykonane ze stali. Wydajność nagrzewnic glikolowych nie może odbiegać więcej ni0
±/-10% od wydajności nominalnej. Powietrze po przejściu przez urządzenie grzewcze nie może
zawierać kropli wodnych, które mogłyby osadzać się na elementach układu. Uszczelnienie połączeń
ram i kołnierzy należy wykonać paskami z gumy grubości 3-5mm. Tablice sterownicze dostarczane
na budowę powinny być wyposażone we wszystkie przewidziane projektem regulatory i aparaturę
kontrolno-pomiarową. Otwory i króćce elementów automatyki należy zabezpieczyć przed
zanieczyszczeniem odpowiednimi zaślepkami.
Wszystkie elementy sterowania należy wyposażyć w tabliczki, określające, ich funkcje.
5.2 Szczegółowe wymagania wykonania robót budowlanych
5.2.1. Montaż urządzeń wprowadzających powietrze w ruch
Wentylatory, tak promieniowe jak i osiowe powinny być izolowane przeciw drganiowo przez
zastosowanie płyt amortyzacyjnych, dylatacji fundamentów, amortyzatorów gumowych
lub sprężynowych, kompensatorów itp.
Wentylatory powinny być tak zamontowane, aby ich dostęp nie nastręczał trudności, ani nie
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stwarzał zagrożenia dla obsługi.
Wentylatory promieniowe (z wyjątkiem dachowych) powinny być tak ustawione, aby wał
wirnika miał położenie poziome. W przypadku montażu wentylatorów osiowych o osi pionowej
wał wirnika powinien być ściśle pionowy, a łożyska przewidziane do pracy pionowej.
Przy montażu wentylatorów dostarczonych na plac budowy w częściach, przed ich
uruchomieniem należy wirnik wyważyć wirnik statycznie.
Przed i po montażu wentylatorów należy dokonać ręcznej próby ruchu wirnika i stwierdzić,
czy nie występuje zakleszczenie lub tarcie wirnika o obudowę, a także, czy szczelina miedzy
wirnikiem i obudową wentylatora jest jednakowa na całym obwodzie.
Jeśli istnieje możliwość przedostania się do wentylatora skroplin, obudowa wentylatora
powinna być odwodniona w najniższym punkcie, przez zamontowanie rurki syfonowej.
Przy bezpośrednim czerpaniu powietrza z atmosfery otwór wlotowy wentylatora powinien być
zaopatrzony w lej wlotowy z siatką ochronną.
Wentylatory powinny być połączone z kanałami wentylacyjnymi za pomocą elastycznych króćców
amortyzujących (brezent, skóra, igelit itp.). Długość elastycznych króćców powinna wynosić 100150mm, wymiary i kształt króćców powinny być zgodne z wymiarami i kształtem otworów
wentylatora.
Wentylatory transportowe należy łączyć bezpośrednio z przewodami, stosując do uszczelniania
bezpośrednio z przewodami, stosując do uszczelnienia kołnierzowego gumę miękką grubości ok.
10mm.
5.2.2. Montaż urządzeń prowadzących powietrze
Kanały wentylacyjne powinny być szczelne.
Do uszczelnienia połączeń kołnierzowych należy stosować uszczelki z gumy miękkiej lub
mikroporowatej. W przypadku prowadzenia powietrza o temperaturze wyższej od 60°C należy
stosować uszczelki z gumy o podwyższonej odporności temperaturowej.
Połączenia kołnierzowe kanałów należy skręcać śrubami i nakrętkami sześciokątnymi
zakładanymi z jednej strony kołnierza. Śruby nie powinny wystawać poza nakrętki więcej niż na
wysokość połowy nakrętki śruby. Skręcanie śrub zaleca się wykonywać parami po dwie
przeciwległe leżące śruby.
Powierzchnia kołnierzy powinna być gładka bez zadziorów i innych defektów.
Płaszczyzny styku kołnierzy powinny być do siebie równoległe.
Połączenia bezkołnierzowe przewodów należy uszczelnić na całym obwodzie uszczelką gumową
lub pastą uszczelniającą.
Kanały wentylacyjne należy mocować na podwieszeniach lub podporach. Rozstawienie ich
powinno być takie, aby ugięcie kanału między sąsiednimi punktami zamocowania nie przekraczało
2cm. Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzymywać obciążenie co najmniej
trzykrotnemu ciężarowi przypadającego na nią odcinka kanału wraz z ewentualnym osprzętem i
izolacji
Kanały wentylacyjne przechodzące przez stropy lub ściany powinny być obłożone podkładkami
amortyzacyjnymi z wełny mineralnej lub innego materiału o podobnych właściwościach na
grubości ściany lub stropu.
Kanały przechodzące przez dach należy zaopatrzyć w typową podstawę dachową zabezpieczającą
przed przeciekami niezależnie od tego czy są one zakończone wywietrzakami, czy daszkami.
Kanały wentylacyjne prowadzące powietrze o wilgotności względnej każdej 80 % powinny być
ułożone ze spadkiem co najmniej 5% w kierunku ruchu powietrza. W najniższym punkcie kanału
powinien być w montowany króciec odwadniający z zaworem lub syfonem, z odprowadzeniem do
kanalizacji.
Jeżeli kanał przechodzi przez pomieszczenia, w których różnica temperatur między
transportowanym powietrzem a pomieszczeniami przekracza 10°C, należy wykonać izolację
cieplną zabezpieczającą przed nadmiernymi zyskami lub stratami ciepła kanałów, a także przed
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kondensacją pary wodnej.
Palna izolacja cieplna i akustyczna przewodów wentylacyjnych może być stosowana tylko na
zewnętrznej ich powierzchni z jednoczesnym osłonięciem okładziną z materiałów niepalnych.
Wewnętrzna powierzchnia przewodów, wymagająca izolacji akustycznej morze być wyłożona
wyłącznie materiałem niepalnym.
Kanały wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, których nie obsługują, powinny być
obudowanie ściankami o klasie odporności ogniowej odpowiadającej wymaganiom dla ścian tych
pomieszczeń.
W pomieszczeniach, w których występują pyły, a także w pomieszczeniach, w których
wymagania w zakresie czystości są zaostrzone, zewnętrzne powierzchnie kanałów powinny być
gładkie i łatwe do oczyszczenia, zabezpieczone przed możliwościami zanieczyszczenia cieczami
łatwo zapalnymi lub mieszaninami innych palnych substancji, a ponadto zabezpieczone przed
gromadzeniem się elektryczności statycznej.
Dla pomieszczeń I i II kategorii niebezpieczeństwa pożarowego należy kanały wentylacyjne
prowadzić oddzielnie dla każdego pomieszczenia.
Kanały przeprowadzone przez ścianę lub strop oddzielenia przeciwpożarowego należy
wykonywać z materiałów niepalnych oraz wyposażyć w klapy przeciwpożarowe samozamykające
w miejscach przejścia przez te przegrody. Klapy samozamykające, jeżeli przewody nie są
obudowane ściankami, powinny mieć odporność ogniową równą połowie odporności ściany lub
stropu oddzielenia przeciwpożarowego.
Odległość nie izolowanych kanałów wentylacyjnych od wykładzin i powierzchni palnych
powinna wynosić co najmniej 0,5m.
Kanały i urządzenia wentylacyjne mogą być osłonięte materiałami dekoracyjnymi trudno
zapalnymi lub elementami z drewna grubości co najmniej 1cm, pod warunkiem, ze długość ich nie
przekroczy 25m, a powierzchnia — 10% podłogi, przy czym ogólna powierzchnia materiałów
palnych nie powinna być większa niż 40 % powierzchni podłogi.
Mechanizmy nastawcze nawiewników i wywietrzników powinny być łatwo dostępne i tak
wykonane, aby łopatki kierujące i regulujące; prowadnice, talerze, stożki itp. można było ustawić
w dowolnym punkcie w zakresie położeń granicznych.
Przepustnice regulująca wielkość przepływu powietrza przez wywietrzniki powinny posiadać
mechanizm umożliwiający zdalne nastawianie przepustnicy z poziomu podłogi.
5.2.3. Montaż elementów regulacji przepływu powietrza
Elementy regulacji przepływu powietrza należy montować na prostych odcinkach kanałów w
odległości od kolan lub odgałęzień:
-trzech średnic równoważnych - przepustnice jednopłaszczyznowe;
-dwóch średnic równoważnych - przepustnice wielopłaszczyznowe o współbieżnym ruchu łopat;
-jednej średnicy równoważnej - przepustnice wielopłaszczyznowe o przeciwbieżnym ruchu łopat.
Elementy regulacyjne powinny być łatwo dostępne dla obsługi. Mechanizmy napędu przepustnic
powinny umożliwiać łatwą zmianę położenia łopat, w zakresie od pełnego otwarcia do
pełnego zamknięcia.
Wymagane jest zapewnienie możliwości stałego zablokowania dźwigni napędu w wybranym
położeniu łopat oraz wyraźne oznaczenie położenia otwartego i zamkniętego przepustnicy.
5.2.4. Montaż urządzeń oczyszczających powietrze
Filtry tkaninowe powinny być tak zamontowane, aby zapewnić:
-swobodny dostęp do drzwi rewizyjnych sekcji filtra;
-dogodną obsługę, konserwację oraz wymianę części filtra;
-demontaż całości poszczególnych sekcji filtra;
-czyszczenie oraz wymianę zużytych rękawów filtracyjnych;
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-demontaż i wymianę kolektorów zbiorczych powietrza doprowadzanego i odprowadzanego;
-oczyszczanie i kontrolę pracy urządzeń napędowych filtrów;
-wysokość pomieszczeń, w których są montowane filtry tekstylne, większą o 180 cm od
całkowitej wysokości futra;
-naciąg rękawów zgodny z instrukcją obsługi danego urządzenia;
-zabezpieczenie przed zapyleniem łożysk silnika elektrycznego, reduktora obrotów ślimaka
oraz mechanizmu wstrząsającego;
-dobre zamocowanie rękawów tekstylnych na tulejach górnych i dolnych przy użyciu
ocynkowanej, stalowej taśmy lub drutu ocynkowanego;
-dogodne dojście do cylindrów pneumatycznych i zaworów elektromagnetycznych oraz
mechanizmów dźwigniowych przy filtrach tekstylnych, czyszczonych przez przepływ powietrza;
-uszczelnianie połączeń poszczególnych sekcji przy użyciu uszczelek gumowych;
-nakrętki połączeń śrubowych powinny być zakładane wyłącznie po stronie zewnętrznej filtra;
5.2.5. Montaż urządzeń automatycznej regulacji
Do montażu urządzeń automatycznej regulacji można przystąpić po wykonaniu
wszystkich robót budowlanych
i
wykończeniowych
oraz
zmontowaniu
urządzeń
klimatyzacyjnych.
Montaż
urządzeń automatycznej regulacji powinien być wykonany wg
instrukcji producenta. Przy montażu urządzeń regulacji automatycznej należy:
-elementy sterownicze montować w miejscach suchych, z dala od urządzeń
energetycznych;
-sprawdzić szczelność przewodów powietrza przed podłączeniem przewodów do
przetworników, regulatorów i elementów wykonawczych oraz przedmuchać powietrzem o ciśnieniu
nie mniejszym niż ciśnienie robocze;
-przewody impulsowe lub zasilające montować na ścianach przy użyciu specjalnych
uchwytów rozstawionych co 500 mm;
-przed każdym przetwornikiem i elementem wykonawczym na rurkach montować zaworki
odcinające, tak sytuować przetworniki i elementy wykonawcze, aby obsługa miała do nich swobodny
dostęp i obserwację, elektryczne przewody łączce prowadzić wzdłuż powierzchni ścian w
cienkościennych rurkach stalowych;
-przewody elektryczne od czujników i innych urządzeń pracujących na napięciu poniżej 24V należy
prowadzić oddzielnie od przewodów sygnalizacji i zasilania pracujących na napięcie wyższe od 24V.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót montażowych należy sprawdzić projekt z aktualnym projektem
architektoniczno - konstrukcyjnym.
6.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
6.2.1. Ogólne wymagania kontroli jakości
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST „Wymagania Ogólne”.
6.2.2 Szczegółowe wymagania – odbiór międzyoperacyjny
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli wykonania robót poprzedzających zasadnicze
roboty instalacyjne wykonywane przez inne brygady lub przedsiębiorstwa.
Należy je przeprowadzać w stosunku do następujących rodzajów robót:
-przejścia dla przewodów przez ściany i stropy;
-fundamenty pod urządzenia;
-konstrukcje pod tłumiki;
-konstrukcja czerpnio-wyrzutni;
-kraty i kanały nawiewno-wywiewne.
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7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”.
8. ODBIORY ROBÓT
8.1 Ogólne wymagania odbioru robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Specyfikacji technicznej „Wymagania
Ogólne”.
8.2 Odbiory robót
Odbiór robót następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób i ma na celu stwierdzenie
czy urządzenia zostały wykonane zgodnie z projektem, nadają się do eksploatacji i osiągają
zakładane parametry. Kierownik budowy (robót) powiadamia inwestora o gotowości obiektów do
odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakończeniu robót na budowie.
8.2.1. Odbiór częściowy
Należy je przeprowadzać w stosunku do robót „zanikających”, które muszą być wykonane przed
zakończeniem całości zadania. Należy sprawdzić:
-zgodność wykonania z projektem,
-użycie właściwych materiałów,
-wykonanie prawidłowych połączeń i konstrukcji.
Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, jednak
bez oceny prawidłowości działania całego urządzenia.

8.2.2. Odbiór końcowy
Po wykonaniu prób przewidzianych dla poszczególnych instalacji należy dokonać komisyjnego
odbioru końcowego. Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić zgodność wykonania z projektem.
W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego
wykonawcy inwestora i użytkownika.
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostały dokonane
uprzednio, wówczas protokóły tych odbiorów stanowią załącznik do protokółu końcowego.
Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty:
-Dokumentację techniczną z naniesionymi elementami zmian i uzupełnieniami dokonywanymi
w trakcie budowy;
-Dziennik budowy i książkę obmiarów;
-protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające”;
-protokoły wykonanych prób i badań;
-świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbiorom
technicznym, a także decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie;
-Instrukcje obsługi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urządzeń zastosowanych w instalacjach.
Ruch próbny oraz uruchomienia instalacji należy wykonywać w uzgodnieniu z inwestorem przed
dokonaniem odbiorów końcowych. Podczas odbioru końcowego następuje sprawdzenie działania
poszczególnych urządzeń i parametrów roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych
dokumentów. Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół końcowy z adnotacją o jakości
wykonania prac z uwzględnieniem opisów poszczególnych parametrów podlegających odbiorowi
oraz zgodności terminów realizacji. Protokół należy podpisać przez osoby prowadzące budowę.
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8.3. Zobowiązania wykonawcy po zakończeniu robót
Przedsiębiorstwo wykonawcze będzie musiało zapewnić, po odbiorze, obecność wykwalifikowanego
technika, uczestniczącego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu mającego obsługiwać sprzęt
i urządzenia instalacji.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-03430
PN-B-03431
PN-B-02151/02
PN-B-02020
PN-B-02402
PN-B-0240
PN-B-0141 l: 1999
PN-76/B-03420
PN-78/B-03421

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i użyteczności publicznej. Wymagania.
Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach.
Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.
Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.
Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.
Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.
Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia.
Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego.
Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia

2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia
15.06.2002 r.).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów
służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane
wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie
wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu
i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz.U.98.55-362)
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych – wyd. COBRTI Instal –
zeszyt 5
Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urządzeń i materiałów.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z dokończeniem instalacji gazowej przy rozbudowie i przebudowie Przedszkola
Samorządowego w Oleszycach.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1.
1.3 Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Ogólne zasady dotyczące nazewnictwa podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”.
1.4. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności
umożliwiające:
1.Dokończenie robót przy instalacji gazowej.
2.Przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robot oraz za ich zgodność z umowa,
dokumentacją projektową, niniejszą ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.
1.5. Wymagania ogólne
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku
niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy, o co najmniej nie gorszych
charakterystykach i trwałości.
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować
obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i
elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia
trwałości eksploatacyjnej.
1.6. Uwagi końcowe
Wytyczne przyjęte w niniejszej ST zgodne są z obowiązującymi przepisami BHP i wykonania
robót budowlano - montażowych. Odpowiedzialność za jakość wykonania robót oraz ich zgodność
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną ponosi wykonawca.
2.0. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania
Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz. 881). Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego
źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli
materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadowalającej jakości, Wykonawca
powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.
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2.2. Zestawienie głównych elementów instalacja gazowej
-Rury stalowe w funkcji ochronnej dn32; dn25
-Zawory odcinające kulowe do instalacji gazowych dn32, dn25;
-Węże elastyczne do podłączania urządzenia gazowego;
-Skrzynka gazowa naścienna 60x60x25 z gazomierzem G6
-System detekcji gazów GAZEX lub równoważny
-Oznaczenia instalacji gazowej
Dopuszcza się zastosowanie materiałów innych producentów pod warunkiem, iż jakościowo nie
będą gorsze od wymienionych (zachowanie parametrów wytrzymałościowych, i hydraulicznych) i
będą spełniać warunki zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r.
nr 92 poz. 881).
3. SPRZĘT
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”. Do
wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem montażowym wynikającym z
technologii prowadzenia robót.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie
robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST.
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowości do pracy.
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody
Inspektora. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania
warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone
do robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie
jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie
podlegają oddzielnej zapłacie.
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW
4.1. Transport materiałów
Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej „Warunki Ogólne”.
Urządzenia będą dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Rury i urządzenia
należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są przewożone, zawiesi
transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku. Zaleca się transport w
opakowaniach fabrycznych.
Transport powinien być wykonany pojazdami o odpowiedniej długości, tak, aby wolne króćce
wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 m. Materiały przewożone powinny być
zabezpieczone przed przypadkowym przesunięciem i uszkodzeniem w czasie transportu.
Podczas rozładunku elementów instalacji, należy zachować szczególną ostrożność, aby ich nie
uszkodzić, pamiętając jednocześnie o zachowaniu wszelkich wymagań BHP. Na terenie budowy
przewiduje się transport ręczny.
4.2. Przechowywanie i składowanie materiałów
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania Ogólne”.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały (do czasu, gdy będą one potrzebne
51 | S t r o n a

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W OLESZYCACH - DOKOŃCZENIE ROBÓT

do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości
oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz
w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do
ich pierwotnego stanu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Warunki ogólne wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej „Warunki Ogólne”.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót.
5.2. Rozpoczęcie robót
Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że:
-obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia
robót instalacyjnych;
-elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają
założeniom projektowym.
5.3. Montaż instalacji
5.3.1. Montaż rurociągów
Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiorników. Rurociągi
poziome i piony należy prowadzić przez pomieszczenia suche. 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. Rurociągów
gazowych nie wolno układać na strychach lub pod podłogą. Przejścia przez ściany należy
umieszczać w rurach ochronnych, uszczelnionych obustronnie. Trasy przewodów powinny być
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.
Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło
1 cm na kondygnację. Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich
przed dewastacją.
Przewody gazowe wewnątrz budynków należy prowadzić w odległościach nie mniejszych niż:
-15 cm od poziomych rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych, umieszczając je nad
tymi rurociągami;
-15 cm od rurociągów cieplnych, umieszczając je pod rurociągami cieplnymi,
-10 cm od pionowych instalacji innych rurociągów z wyłączeniem przewodów
elektrycznych;
-20 cm od przewodów telekomunikacyjnych prowadzonych równolegle;
-10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgałęźnymi zaciskami instalacji elektrycznej, w
przypadku rurociągów z gazem o ciężarze względnym równym 1 lub mniejszym – należy
prowadzić nad tymi puszkami, a z gazem o ciężarze większym od 1 – pod tymi puszkami,
-60 cm od urządzeń elektrycznych iskrzących, jak wyłączniki, łączniki, bezpieczniki,
przekaźniki, gniazda wtykowe itp.
5.3.2. Podpory
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. Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny
umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych
powinny zapewnić swobodny, poosiowy przesuw przewodu.
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Maksymalny odstęp między podporami przewodów podano w tablicach.
5.3.3. Tuleje ochronne
Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, a
przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie może
znajdować się żadne połączenie rury.
Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury
przewodu:
-co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową;
-co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop.
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej
strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm każdej posadzki. Przestrzeń
między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym
nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i
utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w
elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być wykonany w sposób zapewniający
przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej (szczelności ogniowej E; izolacyjności
ogniowej I) wymaganą dla tych elementów, zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym
się w projekcie technicznym.
5.3.4. Montaż armatury
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana
tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. Armaturę na przewodach należy tak instalować,
żeby kierunek przepływu był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. Armatura
na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu
odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie z projektem
technicznym.
5.3.5. Montaż urządzeń
Przy umieszczaniu gazomierza na ścianie – spód gazomierza powinien znajdować się na wysokości
1,8 m od podłogi.
Przy umieszczaniu gazomierza we wnęce powinna ona mieć wymiary nie mniejsze jak: szerokość
50 cm, wysokość 90 cm i głębokość 30 cm oraz powinna być usytuowana na wysokości 0,4 do 1,8
m nad podłogą.
Przy umieszczaniu gazomierza we wnęce obudowanej szafką, drzwiczki szafki powinny mieć
wycięte w dole otwory wentylacyjne.
Gazomierz należy łączyć z rurociągiem za pomocą połączeń gwintowanych. Montaż gazomierza
należy wykonać ściśle wg instrukcji producenta.
Głowicę z zaworem odcinającym (ZO) można montować na rurociągach poziomych i pionowych.
Niedopuszczalne jest montowanie w pozycji poziomej odwrotnej. W usytuowaniu głowicy z ZO
uwzględniony musi być dogodny i bezpieczny dostęp do obsługi. W montażu zaworu ZO należy
zapewnić właściwą sztywność instalacji, pozbawioną dodatkowych naprężeń przez zastosowanie
odpowiednich podpór, obejm, wsporników. Nie wolno zaworu umieścić w miejscu narażonym na
bezpośredni wpływ warunków atmosferycznych.
Temperatura stosowania -200C ÷ 600C.
5.3.6. Instalacje z rur stalowych
Do montażu przewodów i armatury w instalacji gazowej mogą być zastosowane następujące
połączenia:
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- gwintowane;
- spawane.
Połączenia gwintowane stosuje się do połączeń przewodów z armaturą gwintowaną, których
końcówki są gwintowane. Uszczelnienie tych połączeń wykonywane jest za pomocą konopi i pasty
uszczelniającej. Połączenia przewodów z armaturą o średnicach większych od 50 mm dokonuje się
za pomocą kołnierzy przyspawanych okrągłych płaskich.
Spawanie rur o grubościach ścianek do 5 mm może być gazowe lub elektryczne.
Instalacje z rur stalowych wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego.
5.4. Zabezpieczenia antykorozyjne
Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodów rurowych i innych urządzeń stalowych
wchodzących w skład instalacji. Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powłoki malarskie
elementów znajdujących się w pomieszczeniach zamkniętych, w przestrzeni otwartej.
Zabezpieczenie antykorozyjne należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową,
obowiązującymi normami i przepisami. Przed malowaniem należy usunąć z powierzchni
zgorzeliny, rdzę, oleje i smary, żużle i topnik z procesu spawania, wilgoć oraz inne
zanieczyszczenia. Powierzchnie należy przygotować przez mechaniczne usunięcie nierówności i
zadziorów, zaokrąglenie krawędzi i wyrównanie spoin. Powierzchnie należy czyścić bezpośrednio
przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie należy zabezpieczyć powłoką ochrony okresowej
lub zagruntować w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin. Zastosowany „grunt” należy dobrać do
przewidywanego zestawu malarskiego. Oczyszczenie powierzchni ręcznie należy wykonywać za
pomocą metalowych szczotek ręcznych lub mechanicznych, szlifierek ręcznych, młotków
mechanicznych. Oleje i smary, których nie usunięto metodami mechanicznymi, należy usunąć
metodami odtłuszczania za pomocą rozpuszczalnika (benzyny, trójchloroetylenu lub
czterochloroetylenu). Odtłuszczanie za pomocą przecierania szczotką, pędzlem lub szmatą jest
dopuszczalne przed oczyszczeniem mechanicznym. Przed malowaniem należy z powierzchni
oczyszczonej mechanicznie usunąć pył.
Na powierzchnię oczyszczoną do 1 – 2 stopnia, gdy okres składowania lub montażu
oczyszczonych elementów przekracza 2 doby, należy nałożyć powłokę ochrony okresowej.
Gruntów do ochrony okresowej nie należy stosować, jeśli instalacje są bezpośrednio po
oczyszczeniu malowane farbami podkładowymi zwykłego typu i tak dostarczone do malowania
nawierzchniowego.
Warunki prowadzenia prac malarskich
Wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 75%.
Temperatura powietrza nie może być niższa niż 5°C.
Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych każdej 40°C.
Pokrycie nawierzchniowe należy nakładać po dokonaniu przeglądu powłoki podkładowej.
Pokrycie podkładowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub
montażu należy poddać renowacji. Należy dokonywać odbioru jakościowego materiałów
malarskich oraz przeprowadzić próby techniczne malarskie.
Przed podjęciem robót malarskich należy wykonać próbne malowanie wytypowanym zestawem na
co najmniej 2 elementach z tej samej stali w podobny sposób przygotowanej jak obiekt malowany.
Należy ustalić grubość i czas schnięcia każdej z wymalowanych warstw. Uzyskane dane stanowią
podstawy do podjęcia prac malarskich.
Materiały malarskie należy nakładać kolejnymi warstwami. Pierwszą warstwę leżącą bezpośrednio
a podłożu należy wykonywać wyłącznie za pomocą pędzli, dokładnie rozprowadzając materiał.
malowanie dalszych warstw należy wykonywać pędzlem lub metodą natryskową po wyschnięciu
warstw poprzednich. Gotowe pokrycie nie może mieć pęcherzy, złuszczeń lub pęknięć.
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Po montażu urządzeń i instalacji należy dokonać poprawek uszkodzonych zabezpieczeń. W
przypadku gdy przed montażem nie wykonano powłoki nawierzchniowej, należy ją wykonać po
montażu.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady ogólne kontroli
Ogólne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”.
6.2. Kontrola jakości materiałów
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inżyniera.
6.3. Kontrola jakości robót
6.3.1. Warunki przystąpienia do badań
Badania należy przeprowadzić w następujących fazach:
-przed zamurowaniem przejść przewodów przez przegrody budowlane;
-po ukończeniu montażu i po dokonaniu regulacji;
-w okresie gwarancyjnym.
6.3.2. Badanie gazomierza
Należy wykonywać sprawdzenie położenia gazomierza względem jego odległości od elementów
budowlanych sposób mocowania, wypoziomowanie, połączenie z instalacją, parametry,
umieszczenie zaworów odcinających i ich dostępność.
6.3.3. Badanie przewodów
Należy sprawdzić prawidłowość prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur i ich średnic i
porównać wyniki z dokumentacją; połączenia gwintowane i kołnierzowe należy wykonać przez
wyrywkowe oględziny zewnętrzne, sprawdzenie odległości połączeń względem podpór, oględziny
zewnętrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich położenia względem podpór.
Sprawdzenie rozmieszczenia podpór stałych i ruchomych; sprawdzenie spadków przewodów.
Sprawdzenie przejść przewodów przez ściany i stropy, położenia połączeń kołnierzowych.
Sprawdzenie odległości przewodów względem przegród budowlanych oraz względem siebie.
Sprawdzenie prawidłowości łączenia pionów z przewodami poziomymi.
6.3.4. Badanie armatury obejmuje
Badanie typu armatury, badanie prawidłowości umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidłowości
działania poszczególnych elementów, sprawdzenie cech legalizacji.
6.3.5. Badanie szczelności
Badanie szczelności, zwanej próbą odbiorową podlegają wszystkie odcinki instalacji od kurka
głównego do urządzeń gazowych. W zależności od przyjętych rozwiązań technicznych instalacji
gazowej, próby odbiorowe mogą być wykonane częściami, szczególnie wówczas, gdy jest kilka
przyłączy zakończonych kurkami głównymi.
Badanie szczelności instalacji należy wykonać za pomocą sprężonego powietrza lub gazu
obojętnego pod ciśnieniem 50 kPa (0,5 kg/cm2), utrzymywanego przez 30 minut. Do wykonania
próby szczelności niedopuszczalne jest stosowanie gazów palnych. W przypadku prowadzenia
przewodów instalacji gazowych przez pomieszczenia, dla których należy stosować ostrzejsze
wymagania odbiorowe, próbę należy wykonać pod ciśnieniem 100 kPa (1,0 kg/cm2).
Do próby szczelności instalacji nie należy przystępować bezpośrednio po napełnieniu instalacji
powietrzem lub gazem obojętnym, ponieważ temperatura sprężonego powietrza jest wyższa od
temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury następuje po pewnym okresie czasu, zależnym od
objętości przewodów poddawanych próbie oraz temperatury otoczenia. Ze względu na możliwość
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wystąpienia wahań temperatury powietrza wewnątrz przewodów i tym samym zmian ciśnienia,
prób szczelności nie można też wykonywać w warunkach, gdy część instalacji podlega wpływom
promieniowania słonecznego. Przeprowadzenie próby odbiorowej jest możliwe wówczas, gdy
urządzenie do pomiaru ciśnienia będzie wykazywało jego stabilność.
Pomiar ciśnienia podczas próby należy wykonać z zastosowaniem manometru, tak zwanej „Ururki” manometru jednosłupowego, napełnionego rtęcią. Dopuszczalne jest stosowanie innego typu
urządzenia pod warunkiem, Że posiada ono aktualne świadectwo legalizacji i gwarantuje
dokładność pomiaru wymaganą dla tego typu badania.
Instalacje gazową uznaje się za szczelną i nadającą się do uruchomienia, jeżeli podczas próby
szczelności nie zostanie stwierdzony spadek ciśnienia przez urządzenie pomiarowe. W przypadku
gdy podczas próby instalacja gazowa nie będzie szczelna, należy usunąć przyczyny i próbę
wykonać powtórnie
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne wymagania odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”.
8.2. Odbiory robót
Odbiór robót następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób i ma na celu stwierdzenie
czy urządzenia zostały wykonane zgodnie z projektem, nadają się do eksploatacji i osiągają
zakładane parametry. Kierownik budowy (robót) powiadamia inwestora o gotowości obiektów do
odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakończeniu robót na budowie.
8.2.1. Odbiór techniczny częściowy instalacji wewnętrznej gazu
Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części
instalacji gazowej, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład:
uszczelnień przejść w przepustach oraz przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie
niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego.
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji.
W ramach odbioru częściowego należy:
-sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z
projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi
zmian w tym projekcie;
-sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi
w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie
konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy;
-przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze.
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe
wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik
niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce
zainstalowania elementów lub lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem
częściowym. Do protokołu odbioru należy załączyć protokoły niezbędnych badań odbiorczych.
W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i
termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy
ponownie dokonać odbioru częściowego.
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8.2.1. Odbiór techniczny końcowy instalacji wewnętrznej gazu
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu
następujących warunków:
-zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji;
-instalację odpowietrzono, wypełniono gazem doprowadzając go do wszystkich odcinków
instalacji oraz urządzeń gazowych;
-dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym;
-zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na
poprawność eksploatacji instalacji wewnętrznej gazu.
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:
-projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy);
-dziennik budowy;
-potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowę i przepisami;
-obmiary powykonawcze;
-protokoły odbiorów międzyoperacyjnych;
-protokoły odbiorów technicznych częściowych;
-protokoły wykonanych badań odbiorczych;
-dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których
wykonano instalację;
-dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym;
-instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów;
-instrukcję obsługi instalacji.
W ramach odbioru końcowego należy:
-sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym
-sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku
budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstw;
-sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych;
-sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych;
-sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych;
-uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów.
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji gazowej do użytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.
Protokół odbioru 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. W ramach odbioru ponownego należy ponadto stwierdzić czy w czasie pomiędzy
odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, uszkodzeniami
mechanicznymi lub innymi przyczynami.
8.3 Zobowiązania wykonawcy po zakończeniu robót
Przedsiębiorstwo wykonawcze będzie musiało zapewnić, po odbiorze, obecność wykwalifikowanego
technika, uczestniczącego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu mającego obsługiwać sprzęt
i urządzenia instalacji.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 1057:1999
PN80/H - 74219
PN-92-M-54832/02
PN-92-M-54832/01
PN-B-02873:1996

Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu
stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.
Rury stalowe czarne.
Gazomierze miechowe. Wymagania i badania.
Gazomierze. Ogólne wymagania i badania.
Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach
wentylacyjnych.

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 – Prawo budowlane
Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 – warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie
Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy
Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31.08.1993r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkcji, przesyłania i rozprowadzania gazu
(paliw płynnych) oraz prowadzących roboty budowlano-montażowe sieci gazowych (Dz.
U. Nr 83, poz. 392 i Nr 115 poz. 513). Wymagania techniczne i użytkowe dla instalacji
zbiornikowych na gaz płynny propanowy wydane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 30.09.1993r.
Zarządzenie MP z dnia 20.08.88r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji urządzeńi
instalacji energetycznych służących do przesyłania paliw gazowych.
Instalacje Gazowe. Warunki Techniczne. Wymagania Odbioru i Eksploatacji – opracowane
przez COBO – PROFIL Sp. z o.o. Warszawa.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II Instalacje
sanitarne i przemysłowe – opracowane przez COBRTI INSTAL – wydawnictwo ARKADY
- 1988.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z dokończeniem przyłączy wod-kan przy rozbudowie i przebudowie Przedszkola
Samorządowego w Oleszycach.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1.
1.3. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Ogólne zasady dotyczące nazewnictwa podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”.
1.4. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności
umożliwiające:
1.Dokończenie prac budowlanych przy przyłączach wod-kan
2.Przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robot oraz za ich zgodność z umowa,
dokumentacją projektową, niniejszą ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.
1.5. Wymagania ogólne
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku
niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy, o co najmniej nie gorszych
charakterystykach i trwałości.
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować
obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i
elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia
trwałości eksploatacyjnej.
1.6. Uwagi końcowe
Wytyczne przyjęte w niniejszej ST zgodne są z obowiązującymi przepisami BHP i wykonania
robót budowlano - montażowych. Odpowiedzialność za jakość wykonania robót oraz ich zgodność
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną ponosi wykonawca.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania
Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz. 881). Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego
źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli
materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadowalającej jakości, Wykonawca
powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.
2.1. Zestawienie głównych elementów dla przyłącza kanalizacyjnego
-pokrywy teleskopowych do studni kanalizacyjnych 425. Pokrywy PP klasy A15 do rury
karbowanej trzonowej PP
Dopuszcza się zastosowanie materiałów innych producentów niż powyższe pod warunkiem, iż
jakościowo nie będą gorsze od wymienionych (zachowanie parametrów wytrzymałościowych, i
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hydraulicznych) i będą spełniać warunki zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z
16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881).
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak tuż
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu załadunku i wyładunku
materiałów.
W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziemnych i
wykończeniowych:
-koparkę podsiębierna do wykonywania głębokich wykopów;
-spycharkę kołową lub gąsienicową;
-sprzęt mechaniczny do zagęszczania gruntu: zagęszczarka wibracyjna, ubijak spalinowy,
walec wibracyjny;
-sprzęt ręczny (ubijak) do zagęszczania gruntu;
-samochód dostawczy do 0,9 t;
-samochód skrzyniowy do 5 t;
-samochód samowyładowczy od 25 do 30 t;
-samochód beczkowóz 4 t;
-betoniarka ręczna;
-pojemnik do betonu;
-pompa do odpompowania wody z wykopów;
-agregat prądotwórczy;
-systemowy szalunek płytowy;
-przyczepa dłużycowa;
-żuraw budowlany samochodowy;
-wciągarka ręczną;
-zgrzewarka do rur PE;
-zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny;
-piła motorowa łańcuchowa;
-komplet narzędzi instalacyjnych.
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i
warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie.
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW
4.1. Transport materiałów
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwalają uniknąć
uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Wszystkie elementy instalacji powinny być
dostarczane na miejsce budowy w nieuszkodzonym stanie. Niedopuszczalne jest rzucanie
elementów podczas załadunku i wyładunku ze względu na możliwość ich uszkodzenia,
odkształcenia. Kształtki należy przewozić w skrzyniach. Przed rozpoczęciem prac montażowych
na budowie należy sprawdzić dostarczone materiały i wyeliminować elementy wymagające
naprawy lub kwalifikujące się na złom. Załadunek, transport i rozładunek materiałów i urządzeń
należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
Rury kanałowe
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości
zabezpieczone przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie
należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym.
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Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i
magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.
Mieszanka betonowa
Transport (w tym warunki i czas transportu ) do miejsca jej wbudowania nie powinny powodować:
-segregacji składników,
-zmiany składu mieszanki,
-zanieczyszczenia mieszanki,
-obniżenia
temperatury
przekraczającego
granicę
określoną
wymaganiami
technologicznymi.
Armatura
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy
składować w magazynach zamkniętych.
Izolacja
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji powinny być przewożone krytymi środkami
transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Kruszywo na podłoża i do betonów oraz stal zbrojeniowa
Kruszywo (piasek, żwir) przewozić dowolnym samochodem ciężarowym o odpowiednim tonażu.
Pręty stalowe przewozić w wiązkach, muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej
długości zabezpieczone przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy
przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym.
4.2. Składowanie materiałów
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania Ogólne”.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały (do czasu, gdy będą one potrzebne
do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości
oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz
w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do
ich pierwotnego stanu.
Rury kanałowe
Rury można składować na otwartej, wygrodzonej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej
wielowarstwowo. Powierzchnie składowe powinny być utwardzone i zabezpieczone przed
gromadzeniem się wód opadowych. W składowaniu poziomym pierwszą warstwę należy ułożyć na
podkładach drewnianych. Nie przekraczać wysokości składowania 1 m dla rur o średnicy do 315
mm i wysokości 2 m - dla rur o średnicy każdej 315 mm. Rury o różnych średnicach powinny być
składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe to rury o większych średnicach i grubszych
ściankach powinny znajdować się na spodzie. Kształtki i łączki powinny być składowane w sposób
uporządkowany z zachowaniem środków ostrożności. Należy zachować szczególna ostrożność
przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, ponieważ podatność na uszkodzenia
mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. Rury należy chronić przed
uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane, stosowaniem niewłaściwych
narzędzi i metod przeładunku. W czasie pobierania rur do montażu nie dopuszczać do zrzucania,
wleczenia pojedynczych rur lub wiązania. Rury chronić przed nadmierną długotrwałą ekspozycją
słoneczną i nadmiernym nagrzaniem od sztucznych źródeł ciepła. W miejscu składowania zwrócić
szczególną uwagę na bezpieczeństwo przeciwpożarowe.
5. WYKONYWANIE ROBÓT
62 | S t r o n a

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W OLESZYCACH - DOKOŃCZENIE ROBÓT

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robót i
trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków
krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i
ich rzędne przekaże Inżynierowi Kontraktu.
Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i użytkowników
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki
wykonywania robót w strefie tych urządzeń.
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z opadów
atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej następujące warunki:
-górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegający teren;
-powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy
odpływ wody poza teren przylegający do wykopu;
-w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną
odległość.
Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca ustali miejsca do odkładania ziemi,
odwożenia urobku, odprowadzenia wody z wykopu. Wykonawca obowiązany jest do uzyskania
zezwolenia na rozpoczęcie robót wraz z niezbędnymi reperami roboczymi.
5.1.1. Prace rozbiórkowe
Prace rozbiórkowe obejmują usunięcie z pasa wywłaszczenia (montażowego) resztek starych
budowli, chodników, krawężników, nawierzchni drogowych, ogrodzeń i innych, w stosunku do
których zostało to przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub nakazane przez Inżyniera
Kontraktu.
Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiórki, wykonane z elementów możliwych do powtórnego
wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń i odwiezione w
miejsce wskazane przez Inżyniera Kontraktu. Bezużyteczne elementy i materiały powinny być
wywiezione na wysypisko miejskie. W przypadku składowania tych materiałów poza pasem
wywłaszczenia Wykonawca powinien uzyskać na to pisemną zgodę właściciela gruntu. Doły
(wykopy) po usuniętych budowlach lub ich elementach, znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie
z Dokumentacją Projektową będą wykonywane wykopy powinny być tymczasowo zabezpieczone.
W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Jeżeli budowle
przeznaczone do usunięcia stanowią elementy użytkowanego układu komunikacyjnego (przepusty,
nawierzchnie) Wykonawca może przystąpić do prac rozbiórkowych dopiero po zapewnieniu
odpowiedniego objazdu.
5.2. Roboty ziemne
Wykopy należy wykonać jako otwarte, obudowane zgodnie z BN-83/8836-02. Metoda
wykonywania robot:
-wykopy sposobem mechanicznym;
-wykopy sposobem ręcznym w zbliżeniu i skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem
podziemnym.
Wykopy liniowe i obiektowe do głębokości 1,50 m p.p.t. wykonać jako skarpowe. Poniżej wykopy
szerokoprzestrzenne pod projektowane przewody i obiekty wg dokumentacji.
W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiórki nawierzchni i
podbudowy, a materiał z rozbiórki odwiezie i złoży w miejscu podanym w p. 5.1.1.
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Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wykonać przekopy próbne w celu
zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć i podwiesić na
szerokości wykopu.
Wykopy należy wykonać jako otwarte obudowane. Jeżeli materiały obudowy nie są fabrycznie
zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, to powinny one być
zabezpieczone przez Wykonawcę poprzez zastosowanie odpowiednich środków antykorozyjnych
lub impregnacyjnych właściwych dla danego materiału.
Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę w miejsce wskazane
przez Inżyniera Kontraktu.
Wykopy pod przewody powinny być rozpoczynane od najniżej położonego punktu rurociągu
przesuwając się stopniowo do góry. Wykonanie obrysu wykopu należy dokonać przez ułożenie
przy jego krawędziach bali lub dyli deskowania w ten sposób, aby jednocześnie były ustalone
odcinki robocze. Elementy te należy przytwierdzić kołkami lub klamrami.
Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy powinna być dostosowana do średnicy
przewodu i wynosić 0,8m plus średnica zewnętrzna przewodu. Deskowanie ścian wykopu należy
prowadzić w miarę jego głębienia.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub
biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie
potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.
Wykop powinien być zabezpieczony barierą o wysokości 1,0m.
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,
przy czym powinno być ono na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20m.
Zdjęcie pozostawionej warstwy (0,20m) gruntu należy wykonać bezpośrednio przed wykonaniem
podsypki i ułożeniem przewodów. Usunięcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w
sposób uzgodniony z Inżynierem Kontraktu.
5.3. Przygotowanie podłoża i zasypanie wykopu
Przewód należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed
przystąpieniem do wykonywania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu.
W wykopach, gdzie występuje grunt piaszczysty (piasek gruby i częściowo piasek drobny)
podłoże pod kanał będzie z gruntu naturalnego (grunty rodzime wg PN-B-02480).
Obsypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy
tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości 10cm. W gruntach gliniastych należy wykonać podłoże z
pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości 10cm.
Zagęszczenie podłoża i obsybki oraz zasypki wraz z wykopem do poziomu terenu
powinno wynosić dla rur pod drogą i chodnikiem nie mniej niż 1,0 max zagęszczenia wg
normalnej próby Proctora. a dla pozostałych odcinków - nie mniej niż 0,95 max
zagęszczenia wg normalnej próby Proctora zgodnie z Dokumentacją Techniczną.
Grubość zagęszczonych warstw nie powinna być większa niż wg PN-B-04452:
-0,15 m przy zagęszczeniu ręcznym,
-0,30 m przy zagęszczeniu mechanicznym.
Użyty materiał do zasypki wykopu ponad warstwą posadowienia powinien odpowiadać
parametrom podłoża z obsypki rurociągu. Zagęszczanie warstwami, co 25 cm do
powierzchni terenu.
5.4. Roboty montażowe
Roboty montażowe prowadzić w temperaturze od 0°C do +30°C. Połączenia rur wykonywać
w temperaturze nie niższej niż +5°C.
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Sposób montażu przewodów powinien zapewnić utrzymanie kierunku i spadku zgodnie z
dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi montażu.
Rury do wykopu opuszczać sposobem ręcznym po sprawdzeniu na powierzchni ich stanu
technicznego.
Układanie odcinka przewodu może odbywać się tylko na przygotowanym podłożu. Podłoże
powinno być profilowane w miarę układania przewodu, z piasku.
Należy zwrócić szczególną uwagę, aby osie łączonych odcinków pokrywały się.
Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swojej długości w co
najmniej 1/4 jego obwodu z wyłączeniem złącz.
Złącze powinno być odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby szczelności
Przewody muszą być układane ze spadkiem podanym w dokumentacji technicznej.
Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych
elementów, jak: kawałki drewna, kamienie, wyroby betonowe itp.
Łączenie elementów rurowych w odcinkach 6-cio lub 12-sto metrowych wg technologii
producenta.
Włączenie kanału do istniejącej studni rewizyjnej.
5.4.1. Rury kanałowe
Rury i kształtki stosowane w kanalizacji powinny mieć certyfikat i być oznakowane:
-czynnik transportowany,
-nazwa producenta,
-rodzaj materiału,
-oznaczenia średnicy,
-grubość ścianki,
-datę produkcji - rok, miesiąc, dzień,
-obowiązujące normy.
Rury należy montować i układać zgodnie z dokumentacją techniczna, instrukcją montażu
dostarczoną przez producenta i zgodnie z „Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru
rurociągów z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polską Korporację Techniki
Sanitarnej, Grzewczej. Gazowniczej i Klimatyzacyjnej z 1996r.
Rury układać w temperaturze każdej 0oC, a betonowanie (obudowy) wykonać w
temperaturze nie mniejszej niż +8°C.
Po zakończeniu dnia roboczego należy końcówki rur zabezpieczyć przed zamuleniem
(folia lub dekiel).
5.4.2. Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia w skrzyżowaniach.
Zabezpieczenie sieci wodociągowych, gazociągów i kabli wykonać zgodnie z dokumentacją
techniczną.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem przyłącza powinna być przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe".
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości
producenta.
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę
robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania
ponownie.
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6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu:
-zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii;
-określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia;
-określenie stanu terenu;
-ustalenie składu betonu i zapraw;
-ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą;
-ustalenie metod wykonywania wykopów;
-ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.
6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i
z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera Kontraktu.
W szczególności kontrola powinna obejmować:
-sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu
budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm;
-sprawdzenie metod wykonywania wykopów;
-zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę;
-badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy;
-badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą;
-sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie;
-badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności,
wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji;
-badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego z
kruszywa;
-badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni
materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami;
-badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich
zabezpieczenia;
-badanie ułożenia przewodu na podłożu;
-badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku;
-badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie;
-badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
-badanie zabezpieczenia przed korozją;
-sprawdzenie montażu armatury, sprawdzenie rzędnych posadowienia skrzynek zasuw i
hydrantów;
-badanie szczelności całego przewodu;
-badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu;
-badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia
poszczególnych jego warstw.
6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosić więcej niż ± 5cm;
odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1m;
odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno
przekroczyć ±3cm;
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dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od
ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać dla
przewodów z tworzyw sztucznych 10cm;
różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie
dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5cm;
dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie
powinny przekroczyć dla przewodów z tworzyw sztucznych 10cm, dla pozostałych
przewodów 2cm;
dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie
przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5cm;
stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m
nie powinien wynosić mniej niż 0,97.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II "Instalacje sanitarne i
przemysłowe" jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki
pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne
czynności związane z budową przyłącza, a mianowicie:
-roboty przygotowawcze;
-roboty ziemne z obudową ścian wykopów;
-przygotowanie podłoża;
-roboty montażowe wykonania rurociągów;
-próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu.
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
8.3. Odbiór końcowy
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego
odbioru technicznego przyłącza.
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
-dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie
wykonywania robót,
-dziennik budowy,
-dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane
przez dostawców materiałów),
-protokóły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
-protokół przeprowadzenia próby szczelności przyłącza.
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
-zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,
-protokóły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek,
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-aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupełnienia),
-protokoły badań szczelności przyłącza.
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu,
szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz
członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru
końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i
szczelności całego przewodu) zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze
technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności
działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-92/B-01707
PN-92/B-10725:1999

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-85/C-89203
Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-85/C-89205
Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-92/B-10729:1999 Kanalizacja, studzienki kanalizacyjne.
PN-H-74051-2:1994
Włazy kanałowe B, C, D.
PN-64/H-74086
Stopnie Żeliwne do studzienek kontrolnych.
PN-92/B-10735
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-B-02865:1997
Ochrona przeciwpożarowa budynków. Prze-ciwpożarowe
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa
PN-B-10702:1999
Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania
PN-B-10725:1997
Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych
tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe
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