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ST – część ogólna

WYMAGANIA OGÓLNE

1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST
W  niniejszym  rozdziale  omówiono  wymagania  ogólne  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych związanych z przebudową i rozbudową Przychodni Zdrowia w Kruszynie wraz ze
zmianą zagospodarowania terenu przy ul. Kmicica 10, dz. nr 914.

1.2. Zakres zastosowania ST
Specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem  będącym  podstawą  do  udzielenia  zamówienia  i
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w projektach:
„Projekt budowlany instalacji wod.- kan. wraz z przyłączami”
„Projekt budowlany instalacji wentylacji i c.o. 

Inwestor:
Urząd Gminy Kruszyna
ul. Kmicica 5
42-282 Kruszyna

Opis funkcji i podstawowe dane:
Budynek  Przychodni  Zdrowia  jest  obiektem  o  konstrukcji  murowanej,  w  starej  części
dwukondygnacyjny  z suterynami,  w  nowej  części  będzie  to  budynek  parterowy
niepodpiwniczony.   W  suterynach  budynku  znajdują  się:  pomieszczenie  przyłącza  wody,
pomieszczenia  gospodarcze i kotłownia  po modernizacji.  Na parterze znajduje  się  Przychodnia
Zdrowia:  gabinety  lekarskie,  poczekalnia,  rejestracja,  pomieszczenia  socjalne,  magazyny  oraz
sanitariaty. Piętro jest przeznaczone na lokale mieszkalne. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji  jest jedynie  przebudowa i rozbudowa powierzchni parteru -
Przychodnia Zdrowia. 

Dane liczbowe obiektu:
Przychodnia Zdrowia   

Powierzchnia użytkowa    -  295,58  m2

W tym:
Część istniejąca budynku - przebudowa - parter                            -  186,67 m2

Część projektowana budynku - rozbudowa - parter                       -  108,91 m2

Powierzchnia zabudowy   - 364,48 m2

W tym:
Część istniejąca budynku - przebudowa - parter                           -  227,00 m2

Część projektowana budynku - rozbudowa - parter                      -  137,48 m2

Kubatura całego istniejącego budynku                                         - 2095,00 m3

Część istniejąca budynku - przebudowa - parter                           -  696,00 m3

Kubatura części projektowanej budynku  - rozbudowa - parter    -  680,00 m3
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ST – część ogólna

1.3 Zakres robót objętych ST
Spis  działów  specyfikacji  wraz  z  klasyfikacją  wg  Wspólnego  Słownika  Zamówień  (CPV).
Wymagania ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je stosować w
powiązaniu z niżej wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi SST:

KOD CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
KOD PCV: 4530000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Nr działu Opis

453.  ROBOTY INSTALACYJNE
453-1     INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE
453-2     INSTALACJE  CIEPLNE  
453-3     INSTALACJA WENTYLACJI 
453-4     PRZYŁĄCZA  WODNO- KANALIZACYJNE 

1.4 Określenia podstawowe.
Określenia  i  nazewnictwo  użyte  w  niniejszej  specyfikacji  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa Budowlanego

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.

Ochrona i utrzymywanie robót
Podczas  realizacji  robót  (od  przejęcia  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.
Jeżeli  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.
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ST – część ogólna

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 z 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 Projekt budowlany
Projekt budowlany dla budowy budynku, obejmuje:
Projekt zagospodarowania terenu
Projekt budowlany - architektura
Projekt budowlany - konstrukcja
Przedmiary robót
Specyfikacje techniczne.

2.2 Teren budowy

Przekazanie terenu budowy
Wykonawca  dostarczy  inwestorowi,  w  ciągu  14  dni,  przed  ustalonym  w  umowie  terminem
przekazania terenu budowy następujące dokumenty:
- 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).

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  podświetlonych.  Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  określi  niezbędny  sposób
ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie.
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ST – część ogólna
2.3 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 jakikolwiek  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  dotrzyma  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  właściwie  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 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.

- Materiał 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 większym od
dopuszczalnego. Wszystkie  materiały  użyte do robót muszą  mieć  świadectwa dopuszczenia  do
stosowania  wydane  przez  uprawnioną  jednostkę,  jednorazowe  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.
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- 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 przedstawicielem
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 zabezpieczaniu 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,  socjalnie  oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego.  Uznaje  się,  że  wszystkie  koszty  związane  z
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają  odrębnej zapłacie i są uwzględnione
w cenie kosztorysowej.

3. WYMAGANIIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, SPRZĘTU I TRANSPORTU.
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.

Materiał 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.
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ST – część ogólna
W czasie przeprowadzenia 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.

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  dobywać  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.

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 wykonywania  robót  musi  być  utrzymany  w
dobrym stanie technicznym i 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 TRANSPORTU
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.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANYCH ROBÓT
4.1 Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  prowadzenie  robót  zgodnie  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.
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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
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 wykonywania
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.

4.3.4. 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.
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4.3.5. 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 1 ·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, opatrzonego datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcjonujących na budowie,
- datę przyjęcia placu budowy,
- datę rozpoczęcia robót,
- uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonogram 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 wykonywanie robót,
- dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem autora  
   badań,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowy 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 budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę  do ustosunkowania się  do jego
treści.

Księga obmiaru robót.
Nie jest  wymagana, ale  jej założenia może może żądać 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 potwierdzonych
przez Inspektora w oparciu o procentowe zaawansowanie robót.
Obmiary wykonanych robót prowadzi się w jednostkach przyjętych w ST.
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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 produktu odbioru.

Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się także:
- decyzję o pozwoleniu na budowę,
- protokół przekazania placu budowy,
- protokół - szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
- inwentaryzację geodezyjne powykonawcze,
- harmonogram budowy,
- umowy cywilno prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno prawne,
- protokoły odbioru robót,
- protokoły z narad i ustaleń,
- dowody przekazania materiału z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu 
   podlegające utylizacji,
- korespondencja na budowie.

Przechowywanie projektów 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. OBMIAR ROBÓT.

4.4.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar  robót będzie odzwierciedlał  faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z PB i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru  o  zakresie
obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki
obmiaru  wpisywane  będą  do  Księgi  obmiaru  robót.  Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora dostarczonych wykonawcy na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzane z częstością wymaganą do umownych płatności.

4.4.2. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary  będą  przeprowadzane  przed  ostatecznym  odbiorem  robót,  a  także  w  przypadku
występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.
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4.4.3. Wykonywanie obmiaru robót
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  wykonywane  będą  w  sposób
zrozumiały i jedno - znaczne.
Do  pomiaru  używane  będą  tylko  sprawne  narzędzia  pomiarowe,  posiadające  czytelną  skalę,
jednoznacznie określającą wykonany pomiar.
Wykonany obmiar robót zawierać będzie:
- podstawę wyceny i opis robót,
- ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego),
- datę obmiaru,
- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu  
  pomocniczego,
- obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: długość x szerokość x głębokość x 
  wysokość x ilość = wynik obmiaru,
- ilość robót wykonanych od początku budowy,
- dane osoby sporządzającej obmiar.

4.5. ODBIÓR ROBÓT

4.5.1. Rodzaje odbiorów
Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora:
- odbiorowi robót zanikających,
- odbiorowi częściowemu, elementów robót,
- odbiorowi końcowemu, ostatecznemu,
- odbiorowi po gwarancyjnemu.

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 realizacje ulegną zakryciu.
Odbiór 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 wykonanych części robót.
Odbioru robót wykonuje 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  trzech  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.
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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  nie  wykonania  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 niema
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  po  gwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad
stwierdzonych  przy odbiorze  ostatecznym i  zaistniałych  w okresie  gwarancyjnym.  Odbiór  po
gwarancyjny  będzie  dokonany na podstawie oceny wizualnej  obiektu z uwzględnieniem zasad
odbioru ostatecznego.

4.5.6. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół  odbioru
ostatecznego sporządzonego wg wzoru ustalonego Inwestora.
Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązane  przygotować  operat  kolaudacyjny
zawierający:
- P.B. 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,
- Protokoły prób i badań,
- 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  przez  Wykonawcę  do  odbioru  w
terminie ustalonym przez komisję.
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ST – część ogólna

4.6. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Cena  uwzględnia  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonania,
określone w ST i PB.
Cena obejmuje:
- robociznę,
- wartość zużytych materiałów wraz z ich kosztami zakupu,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzania sprzętu na plac budowy i z
   powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
- koszty pośrednie w skład, w których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu,   
   pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące b h p, usługi obce na rzecz budowy,   
   ubezpieczenia, kosztu zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, kosztu eksploatacji zaplecza,
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które mogą   
   wystąpić w czasie realizacji robót.
Podstawą  do  wystawienia  faktury  za  wykonanie  robót  będzie  potwierdzony  przez  Inspektora
Nadzoru,  protokół  częściowego  wykonania  i  odbioru  robót  ustalony  w oparciu  o procentowe
zaawansowanie robót w danej branży dla poszczególnych elementów robót. Szczegóły rozliczenia
Wykonawcy z Inwestorem regulują zapisy umowy.
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453. ROBOTY INSTALACYJNE

453-1 INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE

1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST
W  niniejszym  rozdziale  omówiono  wymagania  ogólne  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych  związanych  z  wykonaniem  instalacji  wod.-kan.  w  związku  z  przebudową  i
rozbudową Przychodni Zdrowia w Kruszynie przy ul. Kmicica 10, dz.nr 914.

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień. (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

45300000-0 Roboty w zakresie
instalacji budowlanych

45330000-9 Hydraulika i roboty
sanitarne

45332400-7 Roboty instalacyjne w
zakresie sprzęstu
sanitarnego

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielania zamówienia i zawarcia
umowy na  wykonanie  robót  zawartych  w projekcie  budowlanym  instalacji  wod.-  kan.  wraz  z
przyłączami  w związku  z przebudową  i  rozbudową  Przychodni  Zdrowia  w  Kruszynie  przy ul.
Kmicica 10, dz.nr 914.

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. 

1.3.1.  Instalacja wodociągowa - zespół powiązanych ze sobą  elementów służących do 
           zaopatrywania w wodę obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowiących całość 
           techniczno - użytkową. 
1.3.2.  Instalacja ciepłej wody - część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i 
           doprowadzenia do punktów czerpalnych wody o podwyższonej temperaturze, uznanej za 
           użytkową.  
1.3.3.  Podłączenie wodociągowe - odcinek przewodu łączący źródło wody z instalacją 
           wodociągową 
1.3.4.  Punkt czerpalny - miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia.
1.3.5.  Miejscowe przygotowanie ciepłej wody - podgrzanie wody dla jednego lub kilku punktów 
           czerpalnych, znajdujących się w pomieszczeniu lub pomieszczeniach stanowiących całość 
           funkcjonalno - użytkową.
1.3.6.  Instalacja kanalizacyjna - zespół powiązanych ze sobą elementów służących do 
           odprowadzenia ścieków z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej 
           zewnętrznej lub innego odbiornika.
1.3.7.  Przybór sanitarny - urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń  
           płynnych powstałych w wyniku działalności higieniczno - sanitarnych i gospodarczych.
1.3.8.  Podejście - przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym  
           lub przewodem odpływoym
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1.3.9.  Przewód spustowy (pion) - przewód służący do odprowadzenia ścieków z podejść 
           kanalizacyjnych, rynien lub wpustów deszczowych do przewodu odpływowego.
1.3.10.Przewód odpływowy (poziom) - przewód służący do odprowadzenia ścieków z pionu do  
           podłączenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika   
1.3.11.Przewód wentylacji kanalizacji - przewód łączący instalację kanalizacyjną ścieków bytowo 
           - gospodarczych z atmosferą, służący do wentylowania tej instalacji (i sieci kanalizacji 
           zewnętrznej oraz wyrównywania ciśnienia.
1.3.12.Czyszczak -  element instalacji umożliwiający dostęp do wnętrza przewodu kanalizacyjnego 
           w celu jego czyszczenia    

1.4. Zakres robót obiętych specyfikacją
Zakres robót przy wykonywaniu instalacji obejmuje:
- dostawę materiałów,
- wykonanie instalacji wodociągowej,
- wykonanie instalacji kanalizacyjnej,
- montaż armatury,
- przeprowadzanie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.5. Wymagania ogólne
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  realizację  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,
specyfikacją  techniczną,  poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22,  23  i  28  ustawy  Prawo  budowlane,  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć  jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych,  lub  zastąpienia  zaprojektowanych  materiałów  -  w  przypadku
niemożliwości  ich  uzyskania  –  przez  inne  materiały  lub  elementy  o  co  najmniej  nie  gorszych
charakterystykach  i  trwałości.  Wszelkie  zmiany  i  odstępstwa  od  zatwierdzonej  dokumentacji
technicznej  nie  mogą  powodować  obniżenie  wartości funkcjonalnych  i  użytkowych  instalacji,  a
jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określających w dokumentacji technicznej na inne,
nie mogą powodować zmniejszenia trwałości ekspoloatacji.  Roboty montażowe należy realizować
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II
Instalacje  sanitarne  i  przemysłowe”,  Polskimi  Normami,  oraz  innymi  przepisami  dotyczącymi
przedmiotowej instalacji.

2. Materiały

2.1. Ogólne wymagania
Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej 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 wyboru akceptację  Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie
jednego  materiału  z  danego  źródła.  Jeżeli  materiały  z  akceptowanego  źródła  zaopatrywano  w
materiały.  Odbiór techniczny materiałów powinien być  dokonywany według wymagań i w sposób
określony aktualnymi normami.

14

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/


ST 453-1

2.2.Przewody 

2.2.1. Instalacja wody zimnej i ciepłej -  rury PE, jedynie  na odcinku „wodomierz - hydrant” na
parterze przewody wody zimnej wykonać z rur stalowych ocynkowanych. 

2.2.2 Instalacja kanalizacyji sanitarnej – rury kielichowe PVC ∅ 40 ÷ ∅ 160 prod. np. przez ZTS
„GAMRAT” w Jaśle, łączone na uszczelkę gumową. 

2.3. Izolacja przewodów wodociągowych 
Główne przewody rozprowadzające zaizolować  termicznie  otulinami  z pianki poliuretanowej np.
„STEININORM  300”  o  grubości  min.20mm.  Podejścia  do  przyborów  zaizolować  otuliną  np.
„THERMAFLEX” lub „STEINOFLEX” o grubości min.10mm.  

2.4. Elementy instalacji kanalizacyjnej 
2.4.1. Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym 75 i 110 mm.
2.4.2. Czyszczaki kanalizacyjne z PVC 75 i 110 mm.
2.4.3. Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego.
2.4.4. Korek

2.5. Elementy instalacji wodociągowej 
2.5.1. Zawory odcinające, kulowe
          Zawory gwintowe kulowe proste z atestem higienicznym
2.5.2. Zawór czerpalny ∅ 15 stomat. i czerpalny ∅15
2.5.3. Zawory kątowe ze złączką do węża 
          Zawory kulowe z pokrętłem motylkowym, ze złączką do węża, chromowane, osadzone na  
          ścianie z założeniem rozety chromowanej
2.5.4. Wodomierz skrzydełkowy wielostrumieniowy np. WS-6 ∅ 32mm  „POWOGAZ” S.A.  
          w Poznaniu 
2.5.5. Zawór antyskażeniowy np. typ BA 2760 ∅ 32 mm
2.5.6. Filtr siatkowy
2.5.7. Hydrant ∅ 25mm z prądownicą ∅ 10 mm o współczynniku K = 48
2.5.8. Podgrzewacze elektryczne 

2.6. Przybory sanitarne 
2.6.1.   Umywalki ceramiczne 36x27,5cm z syfonem umywalkowym oraz półpostumentalnym np.
            typ Primo firmy Koło
2.6.2.   Umywalka ceramiczna dla niepełnosprawnych z syfonem umywalkowym np. typ Nova Top 
            bez barier firmy Koło
2.6.3.   Miska ustępowa typu kompakt z deską sedesową np. typ Primo firmy Koło
2.6.4.   Miska ustępowa wisząca z deską sedesową dla niepełnosprawnych np. typ Nova Top bez 
            barier firmy Koło mocowana na stelażu podtynkowym np. Tece profil firmy TeCe
2.6.5.   Bidet
2.6.6.   Zlewozmywak jednokomorowy ze stali szlachetnej  z ociekaczem
2.6.7.   Zlewozmywak dwukomorowy ze stali szlachetnej 80 x 60 cm z ociekaczem
2.6.8.   Zlew
2.6.9.   Baterie umywalkowa dla niepełnosprawnych np. Medi – Mix firmy Kludi
2.6.10. Baterie umywalkowa stojąca jednouchwytowa np. Gambi firmy Valvex
2.6.11. Baterie umywalkowe bezdotykowe w gabinetach lekarskich
2.6.12. Baterie zlewozmywakowa stojąca np. Gambi firmy Valvex
2.6.13. Baterie zlewozmywakowa stojąca np. Medi – Mix firmy Kludi
2.6.14. Bateria bidetowa
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W obliczeniach i założeniach projektowych przyjęto parametry techniczne urządzeń i materiałów,
określonych, konkretnych producentów.
Ewentualne  zastosowanie  przez  wykonawcę  robót,  innych  urządzeń  i  materiałów  jest  możliwe
podwarunkiem, że zaproponowane inne urządzenia i materiały:

1. Charakteryzują się parametrami technicznymi nie gorszymi, niż urządzenia i materiały  
przyjęte w projekcie.

2. Uzyskują aprobatę inwestora i P.P.U.H.”PROFIL”s.c.- Częstochowa  
3. Nie wpłyną na zwiększenie kosztów realizacji inwestycji.  

3. Sprzęt
3.1.Wymagania ogólne
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 urzytkowania, 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
4.1. Transport rur przewodowych
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 zwykle w czasie transporu nie powinny stykać  się  z
ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne.
Podczas prac przeładunkowych rur nie  należy rzucać,  a szczególną  ostrażność  należy zachować
przy  przeładunku  rur  z  tworzyw  sztucznych  w  temperaturze  blisko  0°C  i  niższej.  przy
wielowarstwowym układaniu  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.

4.2. Transport armatury
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi
przepisami  transportowymi.  Aramtura  transportowana  luzem powinna  być  zabezpieczona  przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami  mechanicznymi.  Armatura drobna powinna być  pakowana w
skrzynie lub pojemniki.
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4.3. 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 właściowści oraz
były  dostępne do kątroli przez Inspektora nadzoru inwestycyjnego. Przechowywanie  materiałów
musi się  odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób
skutecznie  zabiezpieczający  przed  dostępem  osób  trzecich.  Wszystkie  miejsca  czasowego
składowania materiałów powinny być  po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do
ich pierwotnego stanu.
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 zadaszonech. Rur z PVC nie wolno
nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie.
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.
Rury powinny być  składowane na równym podłożu na podkładach i przekładach drewnianych, a
wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5m. Sposób składowania nie może powodować nacisku
na kielichy rur, powodując ic deformację.
Zabezpieczenia  przed rozsuwaniem się  dolnej warstwy rur można dokonać  za pomocą  kołków i
klinów drewnianych.  W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy
części uszkodzone odciąć, a końce rur sfazować.
Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia itp.) powinny być  składane w
sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówinych środków ostrożności.

5. Wykonanie robót
5.1. Instalacja wod-kan
1. Do rozpoczęcia montażu instalacji wody zimnej, ciepłej można przystąpić po stwierdzeniu przez
    kierownika budowy, że:
    - obiekt odpowiada warunkiem zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia 
       robót instalacyjnych,
    - elementy budowlano - konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń instalacji 
       wodociągowo - kanalizacyjnych i ciepłej wody, odpowiadają założeniom projektowym.
2. Odstępstwa od dokumentacji technicznej mogą dotyczyć tylko dostosowania urządzeń instalacji
wodociągowej  i  ciepłej  wody  do  wprowadzanych  zmian  konstrukcyjno  –  budowlanych  bądź
zastąpienia zaprojektowanych materiałów lub elementów (w przypadku niemożności ich uzyskania)
przez  inne  rodzaje  materiałów lub  elementów  o zbliżonych  charakterystykach  i  wymaganiach
technicznych,  pod  warunkiem,  że  w  wyniku  wprowadzenia  zmian  nie  nastąpi  pogorszenie
właściwości użytkowania  i trwałości urządzenia.  Odstępstwa te muszą  być  zaakceptowane przez
inwestora i projektanta.
3.  Główne  poziomy rozprowadzające  wody zimnej  i  ciepłej   prowadzić  pod stropem suteryn a
podejścia do poszczególnych przyborów w bruzdach pod tynkiem. 
4. W miejscu przejść rurociągów przez przegrody budowlane i ławy fundamentowe należy osadzić
rury osłonowe i tuleje, przy czym w miejscach tych nie może być połączeń rur. Przestrzeń między
rurociągiem  a  tuleją  ochronną,  powinna  być  wypełniona  szczeliwem  elastycznym.  Tuleje
przechodzące przez strop powinny wystawać około 2 cm powyżej posadzki.
5.  Wewnęrzne  przewody  wodociągowe  powinny  być  układane  w  kierunkach  prostopadłych  i
równoległych do ścian. Spadki przewodów powinny zapewniać  możliwość odwodnienia instalacji
w jednym lub  kilku  punktach  oraz możliwość  odpowietrzenia  przez najwyżej  położone punkty
czerpne.
6.  Pionowe  przewody  spustowe  powinny  być  układane  pionowo.  Dla  ominięcia  przeszkód
dopuszcza się  stosowanie odsadzek, z tym że przy większej długości pionu (ponad 0,9m) odcinek
odsadzki powinien być nachylony do pionu pod kątem nie mniejszym od 45°.
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7.  Przewody  wodociągowe  i  ciepłej  wody  mogą  być  prowadzone  w  obudowanych  węzłach
sanitarnych, przy czym należy zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających odgałęzienia.
Przewody spustowe prowadzone przez pomieszczenia  lub  szyby  instalacyjne  należy  zaizolować
akustycznie.
8.  Przewody w bruzdach powinny mieć  izolację  cieplną  oraz powietrzną  nie  mniejszą  niż  3cm.
Niedopuszczalne  jest  wypełnienie  przestrzeni  bruzd  materiałami  budowlanymi;  zakrycie  bruzd
powinno  nastąpić  po  dokonaniu  odbioru  częściowego  instalacji  wodociągowej  i  ciepłej  wody.
Powierzchnia  przewodów  ciepłej  i  zimnej  wody  prowadzonych  w  bruzdach  powinna  być
zabezpieczona przed tarciem o ścianki bruzd.
9.  Nie  wolno  prowadzić  przewodów  wodociągowych  i  ciepłej  wody  powyżej  przewodów
elektrycznych.
11.Odległość zewnętrznej powierzchni rury wodociągowej lub jej izolacji od ścian, stropu  albo
podłogi powinna wynosić co najmniej:
- dla przewodów o średnicy 25 mm – 3 cm,
- dla przewodów o średnicy 32 – 50 mm – 5 cm,
12.Minimalne odległości przewodów wody zimnej i ciepłej od przewodów elektrycznych powinny
     wynosić 10 cm.
13.Przewody należy  mocować  do  elementów konstrukcji  budynków za  pomocą  uchwytów lub
wsporników. Konstrukcja  uchwytów lub wsporników powinna zapewniać  łatwy i trwały montaż
instalacji,  odizolowanie od przegród budowlanych lub ograniczenie rozprzestrzenianiu się  drgań i
hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą  uchwytu lub
wspornika  należy  stosować  podkładki  elastyczne.  Konstrukcja  uchwytów  stosowanych  do
mocowania przewodów poziomych powinna zapewniać swobodne przesuwanie się rur.
14.Podejścia  wody zimnej  i  ciepłej  powinny  być  dodatkowo  mocowane  przy punktach  poboru
wody.
15.Nie  wolno  łączyć  przewodów wodociągowych  wody pitnej  lub  ciepłej  z  siecią  przewodów
zasilanych  z  innych  źródeł;  niedopuszczalne  jest  bezpośrednie  połączenie  wodne  przewodów
wodociągowych  z  przyborami  sanitarnymi,  kotłami  i  instalacjami  centralnego  ogrzewania  oraz
urządzeniami przemysłowymi.
16.Przewody  wodociągowe  prowadzone  przez  pomieszczenie  nie  ogrzewane  lub  o  znacznej
zawartości  pary  wodnej,  należy  izolować  przed  zamarznięciem  lub  wykraplaniem  pary  na
zewnętrznej powierzchni rur.
17. Instalację po wykonaniu przepłukać a następnie poddać próbie ciśnienia na ciśnienie 0,9 Mpa. 
18.Przewody kanalizacyjne należy prowadzić po ścianach wewnętrznych.
19.Poziome  przewody kanalizacyjne  z  rur  PVC prowadzone  wewnątrz  budynku  pod  posadzką
pomieszczeń, w którym temperatura nie spada poniżej 0°C powinny być ułożone w ziemi na takiej
głębokości, aby odległość od powierzchni podłogi do wierzchu przewodu wynosiła co najmniej 50
cm.  Niedopuszczalne  jest  bezpośrednio  układanie  przewodów pod  twardą  podłogą  na  podłożu
betonowym.
20.Układanie  poziomych  przewodów  kanalizacyjnych  pod  podłogą  równolegle  do  ścian
konstrukcyjnych  poniżej  ław  fundamentowych  wymaga  zabezpieczenia  przed  naruszeniem
statyczności budowli.
21.Wewnętrzne  przewody  wodociągowe  powinny  być  układane  w  kierunkach  prostopadłych  i
równoległych do ścian.
22.Piony  kanalizacyjne  prowadzić  w bruzdach ściennych.  Piony zakończyć  nad dachem rurami
wywiewnymi.  Nad  posadzką  najniższej  kondygnacji  (powyżej  odpływów)  piony  kanalizacyjne
wyposażyć w czyszczaki (rewizje).
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5.2. Montaż przewodów z rur z tworzyw sztucznych
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy
betonowej i muru).
Przed  zamontowaniem  należy  sprawdzić,  czy  elementy  przewidziane  do  zamontowania  nie
posiadają  uszkodzeń  mechanicznych  oraz  czy  w  przewodach  nie  ma  zanieczyszczeń  (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzony nie wolno używać.
Kolejność wykonywania robót:
1. wyznaczenie miejsca ułożenia rur,
2. wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,
3. przecinanie rur,
4. założenie tulei ochronnych,
5. ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,
6. wykonanie połączeń.
W miejscach przejść  przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać  żadnych połączeń.
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać  w tulejach ochronnych.  Wolną  przestrzeń między
zewnętrzną  ścianą  rury  i  wewnętrzną  tulei  należy  wypełnić  odpowiednim  materiałem
termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość  osiowego ruchu przewdu.
długośc  tulei  powinna  być  większa  od  grubości  ściany  lub  stropu.  Przejścia  przez  przegrody
określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei
zabezpieczających.
Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co
3,0 m dla rur o średnicy 15 – 20 mm.

5.3. Kanał z rur PVC
Rury  z  PVC  należy  łączyć  za  pomocą  kielichowych  połączeń  wciskowych  uszczelnionych
specjalnie  wyprofilowanym  pierścieniem  gumowym.  W  celu  prawidłowego  przeprowadzania
montażu przewodu należy właściwie przygotować rury z PVC, wykonując odpowiednio wszystkie
czynności przygotowawcze , takie jak:
- przycinanie rur,
- ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie.
Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce rury pod
kątem 15°.  Wymiary wykonanego skosu powinny być  takie,  aby powierzchnia  połowy grubości
ścianki  rury była  nadal  prostopadła  do  osi rury.  Na bosym końcu rury należy  przy połączeniu
kielichowym wciskowym zaznaczyć głębokość złącza.
Złącza kielichowe wciskane należy wykonać do wgłębienia kielicha rury specjalnie wyprofilowaną
pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy zukosowany koniec rury do kielicha,
po  uprzednim  nasmarowaniu  go  smarem  silikonowym.  Do  wciskania  bosego  końca  rury  przy
średnicach powyżej 90 mm używać należy wciskarek.
Potwierdzeniem prawidłowego wykonania połączenia powinno być osiągniecie przez czoło kielicha
granicy wcisku oraz współosiowość łączenia elementów.
Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby koniec bosy rury posiadał oznaczenie granicy wcisku.
Oznaczenia te powinny być podane przez producenta.
Połączenia  kielichowe  przed  zasypaniem  należy  owinąć  folią  z  tworzywa  sztucznego  w  celu
zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.
Rury  należy  układać  ze  spadkiem  w  kierunku  odpływu  zgodnie  z  rysunkami  załączonymi  w
projekcie.
Piony kanalizacyjne prowadzić w bruzdach ściennych. Nad dachem zakończyć je rurą wywiewną.
Na parterze, powyżej podłączenia odpływów z przyborów na pionach zamontować rewizje. 
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5.4. Wykonanie izolacji ciepłochronnej
Roboty izolujące należy rozpoznać  po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzaniu próby
szczelności  i  wykonaniu  zabezpieczenia  antykorozyjnego  powierzchni  przeznaczonych  do
zaizolowania  oraz  po  potwierdzeniu  prawidłowości  wykonania  powyższych  robót  protokołem
odbioru.
Otuliny termoizoloacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni
izolowej.  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.

5.5. Montaż armatury
1.Armatura  stosowana  w  instalacjach  wodociągowych  powinna  odpowiadać  warunkom  pracy
(ciśnienie, temperatura) danej instalacji.
2.W przypadkach koniecznych, wynikacjących z dokumentacji technicznej, powinna być stosowana
armatura przemysłowa lub specjalna.
3.Zawory przelotowe z kurkiem spustowym należy zainstalować w najniższych punktach instalacji
oraz na każdym pionie wodociągowym. Zawory te powinny być  zlokalizowane w miejscach łatwo
dostępnych.
4.Na  każdym  odgałęzieniu  przewodu  doprowadzającego  wodę  zimną  lub  ciepłą  do  lokalu
użytkowego należy w miejscu łatwo dostępnym zainstalować zawór przelotowy.
5.Do baterii i zaworów czerpalnych stojących należy stosować łączniki  elastyczne, ograniczające
rozchodzenie się hałasu i drgań powodowanych działaniem tej armatury.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed  przystąpieniem  do  robót  montażowych  należy  sprawdzić  projekt  z  aktualnym  projektem
architektoniczno - konstukcyjnym.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
- instalację wody ciepłej i zimnej należy poddać badaniom na szczelność,
- badania szczelności urządzeń należy wykonać w temperaturze powietrza wewnątrz powyżej 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 badania szczelności w czasie próby końcowej byłoby niemożliwe lub  
  utrudnione.
- badaną instalację po zakorowaniu 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 wykonywać przecieków na przewodach, 
  armaturze przelotowo – regulacyjnej i połączeniach.
- instalację uważa sie 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 przesuwanych. Próbę szczelności na gorąco przeprowadzamy na
ciśnienie wodociągowe.
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- Po  stwierdzeniu szczelności instalacji wykonać jej płukanie i badanie bakteriologiczne wody.
  W przypadku, gdy w trakcie wykonawstwa doszłoby do zanieczyszczenia przewodu i woda nie
  odpowiadałaby warunkom wody do picia należy wykonać dezynfekcję przewodu i płukanie 
  przyłącza oraz powtórne badanie wody. Czynności powtarzać aż do pozytywnego wyniku badań. 
- Całość robót należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót   
  budowlano – montażowych cz. II – instalacje sanitarne i wodne”.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
Instalacja wodociągowa
- odchylenie przewodu rurowego nie powinna przekraczać 5 mm,
- odchylenie spodku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać 
  -5% projektowego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowego spadku (przy 
   zwiększonym spadku).
Instalacja kanalizacji
-  Dopuszczalne  odchylenia  od  spadków  przewodów  pozimych,  założonych  w  projekcie
technicznym,  mogą  wyność  ±10%.  Spadki  podejść  kanalizacyjnych  wynikają  z  zastosowanych
trójników  łączących  podejście  kanalizacyjne  z  przewodem  spustowym  (pionem)  i  z  zasady
osiowego montażu elemntów 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,  jeżlei  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  tecjnicznej  „Wymagania  ogólne”.
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu.

8. Odbiory robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Roboty uznanje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera
Nadzoru  jeżeli  wszytskie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem  tolerancji  wg  pkt  6  dały  wyniki
pozytywne.

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  pomiary.  Kierownik  budowy (robót)  powiadamia  inwestora  o  gotowości  obiekto  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.
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8.2.2. Odbiór końcowy
Po  wykonaniu  prób przewidzianych  dla  poszczególnych  instalacji  należy  dokonać  komisyjnego
odbioru końcowego.
W  skład  komisji  wchodzi  kierownik  robót  montażowych  oraz  przedstawiciele  generalnego
wykonawcy inwestora i użytkownika;
Gdy odbiory techniczne  w zakresie  kompetencji  zainsteresowanych  instalacji  zostały  dokonane
uprzednio, wówczas protokoły tych odbiorów stanowią załącznik do protokołu końcowego.
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
- zgodność wykonania z projektem,
- zgodniość wykonania z WTWiO.
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  wykonać  w uzgodnieniu  z  inwestorem przed
dokonaniem  odbiorów  końcowych.  Podczas  odbioru  końcowego  następnie  sprawdzenie
stosowanych 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
PM-86/H-74374 Płączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne
PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania
PN-83/M- Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne.
74024/00 Wymagania i badania
PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 

MPa
PN84/H-74200 Rury i kształtki stalowe
ZAT/97-01-001 Rury i kształtki zpolietylenu PE i elementy łączące w rurociągach 

ciśnieniowych do wody
N-B-02421:200 Izolacje cieplne
Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki technicznewykonania i odbioru sieci
wodociągowych – 2001 r.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru ruruociągów z tworzyw sztucznych
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych – tom I rozdz. IV,
Arkady 1989 r. - Roboty ziemne
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453-2 INSTALACJE CIEPLNE  

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot ST
W  niniejszym  rozdziale  omówiono  wymagania  ogólne  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych  związanych  z  wykonaniem  instalacji  centralnego  ogrzewania  w  związku  z
przebudową i rozbudową Przychodni Zdrowia w Kruszynie przy ul. Kmicica 10, dz.nr 914.

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień. (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielania zamówienia i zawarcia
umowy  na  wykonanie  robót  zawartych  w  projekcie  budowlanym  instalacji  wentylacji  i
centralnego ogrzewania w związku z przebudową i rozbudową Przychodni Zdrowia w Kruszynie
przy ul. Kmicica 10, dz.nr 914.

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
1.3.1. Instalacja centralnego ogrzewania (c.o.) - zespół powiązanych ze sobą elementów   
          służących do przesyłania czynnika grzewczego od źródła ciepła do grzejników w celu   
          podwyższenia temperatury powietrza w budynku stosownie do potrzeb.
1.3.2. Czynnik grzewczy - np. para wodna, gorąca woda krążące w instalacji c.o., 
          przekazujące ciepło ze źródła ciepła poprzez grzejniki do pomieszczeń w budynku.
1.3.3. Grzejnik  - element instalacji c.o. wypromieniowujący energię cieplną doprowadzoną 
          do niego za pośrednictwem nośników ciepła (np. pary wodnej, gorącej wody)
1.3.4. Gałązka - poziomy element instalacji c.o. łączący pion instalacji c.o. z grzejnikiem.
1.3.5. Pion - przewód służący do doprowadzenia czynnika grzewczego do grzejników na 
          wyższej kondygnacji budynku.
1.3.6. Źródło ciepła - urządzenie służące do podgrzewania czynnika grzewczego krążącego w   
          instalacji c.o. służącego do ogrzewania pomieszczeń w budynku.
1.3.7. Przewody rozprowadzające - poziome przewody łączące źródło ciepła z wszystkimi 
          pionami rozprowadzające czynnik grzewczy po budynku, zlokalizowane na najniższej 
          kondygnacji. 

1.4. Zakres robót objętych specyfikacją
Zakres robót przy wykonywaniu instalacji obejmuje:
- dostawę materiałów
- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej
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1.5. Wymagania ogólne
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  realizację  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 5, 22, 23
i 28 ustawy Prawo budowlane  oraz z „Warunkami technicznymi  wykonywania  i odbioru robót
instalacji grzewczych” zeszyt 6, Wymagania techniczne COBRITI Instal 05.2003 r.
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych  lub  zastąpienia  zaprojektowanych  materiałów  –  w  przypadku
niemożliwości  ich  uzyskania  –  przez  inne  materiał  lub  elementy,  o  co  najmniej  nie  gorszych
charakterystykach  i  trwałości.  Wszelkie  zmiany  i  odstępstwa  od zatwierdzonych  dokumentacji
technicznej  nie  mogą  powodować  obniżenia  wartości funkcjonalnych   użytkowych instalacji,  a
jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne,
nie  mogą  powodować  zmniejszenia  trwałości  eksploatacyjnej.  Roboty  montażowe  należy
realizować   zgodnie  z  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  instalacji
grzewczych” zeszyt 6, Wymagania techniczne COBRTI Instal 05.2003r., Polskimi Normami, oraz
innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.
 
2. Materiały

2.1 Ogólne wymagania

Do wykonania  instalacji  centralnego  ogrzewania   i  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  zaopatrywaniem  w  materiały.
Odbiór  technicznych  materiałów  powinien  być  dokonywany   według  wymagań  i  w  sposób
określony aktualnymi normami.

2.2. Elementy instalacji centralnego ogrzewania 
2.2.1. Głowice termostatyczne
- Głowice termostatyczne np. firmy Heimeier typ K z czujnikiem cieczowym wbudowanym, z   
   zaciskiem oszczędnościowym z pierścieniem zabezpieczającym przed kradzieżą.

2.2.2. Zawory
- Zawory termostatyczne przygrzejnikowe proste z nastawą wstępną np. Heimeier 
   typ V-EXAKT- DT Dn10
- Zawory odpowietrzające
- Zwory kulowe Dn10, Dn20, Dn25, 
- Zawór odcinający prosty z nastawą wstępną, z odwodnieniem typ STADA Dn 20, Dn25, Dn40, 
- Armatura połączeniowa np. Vekolux N do grzejników z wbudowaną wkładką zaworową, z 
   możliwością odcięcia grzejnika , napełnienia, opróżnienia , z płynną regulacją wstępną
- Zawór różnicowo - upustowy np. Hydrolux
- Odpowietrznik automatyczny np. TACO Dn10 z zaworem stopowym

2.2.3. Grzejniki
- grzejniki stalowo płytowe zasilane z boku np. firmy Purmo  typ Rettig - Purmo P20, P30
- grzejniki stalowo płytowe zasilane od dołu np. firmy Purmo  typ Rettig - Purmo PV10, PV20, 
   P30  z  wbudowanym zaworem termostatycznym  
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2.2.4. Naczynie wzbiorcze dla obwodu c.o. - istniejące  ∅ 400, H = 1200mm, pojemność użytkowa
Vu = 0,5 m3  i rura wzbiorcza ∅ 40mm – istniejąca. 

2.2.5. Rury
- rury wielowarstwowe i kształtki wykonane z polietylenu z wkładką aluminiową d=16 x 2, 
  20 x 2,3, 25 x 2,5 temperatura maksymalna 95°C, Pmax=0,6MPa np. rury Pex-Al-Pex firmy Kisan 
- rury stalowe ze szwem przewodowe wg PN-74/H-74244 : Dn10,Dn15, Dn20, Dn25, Dn 40, 
  Dn65   
 
2.2.6. Izolacja przewodów
Izolacja przewodów centralnego ogrzewania otuliną z pianki polieuretanowej gr. 25 mm np.
Thermaflex PUR.

2.3 Zawieszenia  i podpory
Uchwyty mocujące stałe należy mocować zgodnie z wytycznymi producenta- „Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót instalacji grzewczych” zeszyt 6, Wymagania techniczne
COBRTI Instal 05.2003 r.

W obliczeniach i założeniach projektowych przyjęto parametry techniczne urządzeń i materiałów,
określonych, konkretnych producentów.
Ewentualne zastosowanie przez wykonawcę robót, innych urządzeń i materiałów jest możliwe pod
warunkiem, że zaproponowane inne urządzenia i materiały:

1. Charakteryzują  się  parametrami technicznymi  nie  gorszymi  ,  niż  urządzenia  i materiały,  
przyjęte w projekcie

2. Uzyskują aprobatę Inwestora i P.P.U.H.„PROFIL”s.c.-  Częstochowa  
      3    Nie wpłyną na zwiększenie kosztów realizacji inwestycji.

3. Sprzęt

3.1. Wymagania ogólne
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  wykonywania  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

4.1. Transport rur przewodowych                                                                                                 
Rury można przewozić  dowolnymi środkami transportu wyłącznie  w położeni 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 przewyższyć  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.

4.2 Transport armatury
Transport  armatury  powinien  odbywać  się  krytymi  środkami  transportu,  zgodnie  z
obowiązującymi  przepisami  transportowym.  Armatura  transportowana  luzem  powinna  być
zabezpieczona  przed  przemieszczeniem  i  uszkodzeniami  mechanicznymi.  Armatura  drobna
powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3 Transport grzejników
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 przemieszczenie i uszkodzenie grzejników.
Dopuszcza się  transportowanie grzejników luzem, ułożonych w warstwy, zabezpieczonych przed
przemieszczeniem i uszkodzeniem.

4.5 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 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.

4.6 Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiał (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 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.
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5. Wykonywanie robót

5.1. Montaż rurociągów
Rurociągi  łączone  będą  zgodnie  z  Wymaganiami  Technicznymi  COBRTI  INSTAL  zeszyt  2:
„Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.
Przed  układaniem  przewodów  należy  sprawdzić  trasę  oraz  usunąć  przeszkody  (możliwe  do
wyeliminowania),  mogące powodować  uszkodzenie  przewodów (np.  pręty,  wystające  elementy
zaprawy betonowej i muru).
Przed  zamontowaniem  należy  sprawdzić,  czy  elementy  przewidziane  do  zamontowania  nie
posiadają  uszkodzeń  mechanicznych  oraz  czy  w przewodach  nie  ma  zanieczyszczeń  (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.
Rury,  armatura  oraz  inne  elementy  do  montażu   instalacji  grzewczych  należy  po  usunięciu
zanieczyszczeń mechanicznych i produktów korozji dokładnie odtłuścić. 
Kolejność wykonywania robót:
- wyznaczenie miejsca ułożenia rur,
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,
- przecinanie rur,
- założenie tulei ochronnych,
- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,
- wykonanie połączeń
Rurociągi poziome należy  prowadzić  ze spadkiem wynoszącym co  najmniej  0,3% w kierunku
źródła  ciepła.  Poziome  odcinki  muszą  być  wykonane  ze  spadkami  zabezpieczającymi
odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu.   
Rurociągi  montować  za pomocą  spawania.  Rozprowadzenie  w  posadzkach  do  poszczególnych
grzejników z rur wielowarstwowych Pex-Al.-Pex łączonych za pomocą złączek zaciskowych.
W miejscach przejść  przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń.
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych o dwie dymensje większe
od średnicy montowanej rury. Długość tulei powinna być  większa o 6÷8 mm od grubości ściany
lub  stopu.  Przejście  przez  przegrody  określone  jako  granice  oddzielenia  pożarowego  należy
wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających.
Wolną  przestrzeń   między  zewnętrzną  ścianą  rury  i  wewnętrzną  tulei  należy  wypełnić
odpowiednim materiałem termoplastycznym.  Wypełnienie  powinno zapewnić  jedynie  możliwość
osiowego ruchu przewodu. 
Rurociągi z rur Pex-Al.-Pex zaizolować otuliną izolacyjną o grubości 20mm.  

Wszystkie  piony  prowadzić  w  bruzdach  wykutych  w  ścianach.  Po  ułożeniu  bruzdy  należy
zamurować.
Piony należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur
o średnicy 15÷20mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden
uchwyt.  Piony należy łączyć  do rurociągów poziomych  za pośrednictwem odsadzek o długości
ramienia  co  najmniej  1  metr,  wykonanych  tak,  aby  możliwa  była  kompensacja  wydłużeń
przewodów.

Po  zamontowaniu  rurociągi  przepłukać  przy zdemontowanych  grzejnikach  a następnie  poddać
próbie ciśnieniowej na ciśnienie p = 0,45 Mpa.

Dodatkowo zainstalowano zawór różnicowo-upustowy np. Hydrolux , nastawa 150mbar pomiędzy
głównymi  przewodami  zasilającym  i  powrotnym.  Po  otwarciu  zaworu  zamontowanego  przed
naczyniem wzbiorczym zdjąć z niego pokrętło.   
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5.2. Montaż grzejników
Grzejniki  montowane  przy ścianie  należy  ustawić  w  płaszczyźnie  równoległej  do  powierzchni
ściany lub wnęki. Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynieść co najmniej 110
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  pionowej  przechodzącej  przez oś
przewodu.
Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach widocznych
oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli.
Odpowietrzanie instalacji wykonywać  zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzanie miejscowe
przy punktach instalacji. Bezpośrednio pod zaworem odpowietrzającym należy zamontować zawór
kulowy odcinający.
 
5.4. Wykonanie izolacji ciepłochronnej
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzania próby
szczelności  i  wykonaniu  zabezpieczenia  antykorozyjnego  powierzchni  przeznaczonych  do
zaizolowania  oraz  po  potwierdzeniu  prawidłowości  wykonania  powyższych  robót  protokołem
odbioru. 
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni
izolowanej.  W  przypadku  wykonania  izolacji  wielowarstwowej,  styki  poprzeczne  i  wzdłużne
elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać  odpowiednich styków elementów warstwy
dolnej.  Wszystkie  prace  izolacyjne,   jak  np.  przycinanie,  mogą  być  prowadzone  przy użyciu
konwencjonalnych narzędzi.
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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  centralnego  ogrzewania  po  jej  przepłukaniu  należy  poddać  badaniom na  szczelność.
Badania  szczelności urządzeń  należy wykonywać  w temperaturze powietrza wewnątrz powyżej
0ºC.
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  centralnego  ogrzewania  przy  ciśnieniu  próbnym  nie  mniejszym  niż  0,45  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 należy wykonać  dwukrotnie: raz napełniając instalację  wodą
zimną,  drugi  raz  wodą  o  temperaturze  czynnika  grzewczego  z  dokonaniem  jednocześnie  jej
regulacji, w celu osiągnięcia temperatur zadanych dla całego zładu. 
Podczas  drugiej  próby  należy  sprawdzić  zachowania  się  wydłużek,  punktów  stałych  i
przesuwnych.  Całość  robót należy wykonać  zgodnie  z  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i
odbioru instalacji grzewczych” zeszyt  6 Wymagania Techniczne COBRTI Instal 05.2003r.

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% projektowego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowego spadku (przy 
   zwiększonym spadku)

7. Obmiar robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji  technicznej „Wymagania ogólne”.
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu.

 
8. Odbiory robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami inżyniera
Nadzoru,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem tolerancji  wg pkt  6  dały  wyniki
pozytywne.
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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.

8.3. 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.

8.4 Odbiór końcowy
Po wykonaniu  prób przewidzianych  dla poszczególnych  instalacji  należy dokonać  komisyjnego
odbioru końcowego.
W  skład  komisji  wchodzi  kierownik  robót  montażowych  oraz  przedstawiciele  Generalnego
Wykonawcy, Inwestora lub Użytkownika.
Gdy odbiory technicznie w zakresie kompetencji zainteresowanych w instytucji zostały dokonane
uprzednio, wówczas protokoły tych odbiorów stanowią załącznik do protokołu końcowego.

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
 -zgodność wykonania z projektem
- zgodność wykonania z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacji   
   grzewczych” zeszyt 6, Wymagania techniczne COBRTI Instal 05.2003 r. oraz wcześniej 
   powołanymi PB i ST normami.

Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty:
- Dokumentację techniczną z naniesionymi elementami zmian i uzupełnień dokonywanych 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 
   techniczny, a także decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie
- Instrukcje obsługi

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  stosowanych
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.

30

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/


ST 453-2

8.5. 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. Przypisy związane
PN-86/H-74374  Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne
PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania
PN-83/M-74024/00 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne. 

      
                 Wymagania i badania
PN-880/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
Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6. „Warunki techniczne i odbioru instalacji
grzewczych”
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453-3  INSTALACJA WENTYLACJI  

1. Wstęp

1.1 Przedmiot ST
W  niniejszym  rozdziale  omówiono  wymagania  ogólne  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych  związanych  z  wykonaniem  instalacji  wentylacji  w  związku  z  przebudową  i
rozbudową Przychodni Zdrowia w Kruszynie przy ul. Kmicica 10, dz.nr 914.

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień. (CPV) 45331000-6  - Instalacja wentylacji

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielania zamówienia i zawarcia
umowy  na  wykonanie  robót  zawartych  w  projekcie  budowlanym  instalacji  wentylacji  i
centralnego ogrzewania w związku z przebudową i rozbudową Przychodni Zdrowia w Kruszynie
przy ul. Kmicica 10, dz.nr 914.

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
1.3.1. Wentylator - urządzenie wirnikowe do poruszania powietrza lub gazu w celu jego 
           odświeżenia, przemieszania lub dostarczenia do paleniska  
1.3.2. Nawiewnik - element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej 
          powierzchni
1.3.3. Przewód wentylacyjny - element instalacji zmontowany z rur lub kształtek wentylacyjnych, 
          w którym odbywa się zorganizowany ruch powietrza. 

1.4. Zakres robót objętych specyfikacją
Zakres robót przy wykonywaniu instalacji obejmuje:
- dostawę materiałów
- wykonanie instalacji wentylacji
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej

1.5. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w rozdziale pierwszym „Wymagania ogólne”

2. Materiały

2.1 Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w rozdziale pierwszym „Wymagania ogólne”
Wszystkie  zakupione  przez  Wykonawcę  materiały,  dla  których  normy   PN i  BN  przewidują
posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być  zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. 
Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera. 
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2.2. Elementy instalacji wentylacji
2.2.1. Wentylatory
Rodzaj wentylatorów, ich wydajność zależne są od kubatur pomieszczeń i innych czynników  a co
za tym idzie od ilości powietrza zużytego, które należy usunąć z tych pomieszczeń. 
W projektach  przewidziano wentylatory łazienkowe w wersji z załączaniem włącznikiem światła i
w wersji standard np. MURO 100 PLUS   V = 95m3/h,    N = 14W,
                                   MURO 120 PLUS   V = 180m3/h,  N = 20W,  firmy Danfoss 
2.2.2. Nawiewniki 
Rodzaj nawiewników, ich wydajność zależne są od kubatur i przeznaczenia pomieszczeń i innych
czynników  a  co  za  tym idzie  od  ilości  powietrza  świeżego,  które należy  dostarczyć  do  tych
pomieszczeń.  Elementy  ruchome  nawiewników  powinny  być  osadzone  bez  luzów,  ale  z
możliwością  ich  przestawienia.  Nawiewników  nie  należy  umieszczać  w  pobliżu  przeszkód
mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia powietrza.
W projekcie  przewidziano -  aparaty nawiewne -  ZLA ∅100 oraz ZLA ∅160
 z termostatem np. firmy „HELIOS” zamontowane na wys. h = 2,60cm od podłogi.
Aparaty  ZLA  będą  umiejscowione  w  grubych  ścianach  zewnętrznych  i  dlatego  dodatkowo
przewidziano rury PVC ∅ 100 i ∅ 160  o długości montażowej 200 mm, stanowiące przedłużenie
aparatów.

2.2.3. Przewody wentylacyjne 
Powierzchnie przewodów powinny być gładkie , bez załamań  i wgnieceń. Materiał powinien być
jednorodny,  bez  wżerów,  wad  walcowniczych.  Powierzchnie  pokryć  ochronnych  nie  powinny
mieć  ubytków, pęknięć.  Wymiary przewodów powinny odpowiadać  wymaganiom norm PN-EN
1505 i PN-EN1506.  Szczelność  przewodów powinna  odpowiadać  wymaganiom normy PN-B-
76001. Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy
PN-B-76002.  Przewody  wentylacyjne  powinny  być  zamocowane  do  przegród  budynków
odległości umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych.  
W projekcie  przewidziano kanały blaszane o przekroju kołowym  np. „SPIRO” firmy„SMAY” -
stanowiące przedłużenia kanałów wentylacyjnych murowanych
Kanały te należy obudować płytą karton-gips o odporności ogniowej 60 min.

2.2.4. Kratki wentylacyjne wywiewne

W obliczeniach i założeniach projektowych przyjęto parametry techniczne urządzeń i materiałów,
określonych, konkretnych producentów.
Ewentualne zastosowanie przez wykonawcę robót, innych urządzeń i materiałów jest możliwe pod
warunkiem, że zaproponowane inne urządzenia i materiały:
1.  Charakteryzują się parametrami technicznymi nie gorszymi , niż urządzenia i materiały, 
     przyjęte w projekcie
2.  Uzyskują aprobatę Inwestora i P.P.U.H.„PROFIL”s.c.-  Częstochowa
3   Nie wpłyną na zwiększenie kosztów realizacji inwestycji.

3. Sprzęt

3.1. Wymagania ogólne
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.
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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  wykonywania  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

4.1. Transport wentylatorów, nawiewników, kratek wentylacyjnych. 
Transport  tych  urządzeń  powinien  się  odbywać  krytymi  środkami  transportu,  zgodnie  z
obowiązującymi  przepisami  transportowymi.  Dodatkowo  należy  przestrzegać  zaleceń
producentów.  Zaleca  się  transportowanie  urządzeń  w  oryginalnych  opakowaniach  producenta.
Urządzenia  powinny  być  ustawione i zabezpieczone,  aby w czasie  ruchu środka transportu nie
nastąpiło  ich przemieszczenie  i uszkodzenie.  Niedopuszczalne  jest  rzucanie  elementów podczas
załadunku i wyładunku ze względu na możliwość ich uszkodzenia.

4.2. Transport przewodów wentylacyjnych
Przewody wentylacyjne  należy  przewozić  krytymi  środkami  transportu wyłącznie  w położeniu
poziomym.  Przewody powinny być  ładowane obok siebie  na całej powierzchni  i zabezpieczone
przed przesuwaniem się przez podklinowanie  lub inny sposób. Przewody w czasie transportu nie
powinny stykać  się  z ostrymi przedmiotami,  mogącymi spowodować  uszkodzenia mechaniczne.
Podczas prac przeładunkowych przewodów nie należy rzucać.

4.3 Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiał (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 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. Wykonywanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne wymagania  dotyczące wykonywania robót podano w rozdziale  pierwszym „Wymagania
ogólne”
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5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i oznaczy poprzez zaznaczenie
na  ścianach  i  sufitach.  Następnie  Wykonawca  wykona  przebicia  przez  ściany  i  stropy  dla
poprowadzenia   przewodów wentylacyjnych.

5.3. Roboty montażowe
Wentylatory,  aparaty nawiewne -  ZLA oraz przewody wentylacyjne należy montować zgodnie z
dokumentacją.

6. Kontrola jakości robót

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w rozdziale pierwszym „Wymagania
ogólne” 

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i
częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normy.
W szczególności kontrola powinna obejmować:
- zbadanie materiałów i elementów wentylacji pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w   
  dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę,
- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,  
- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w    
  odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów,    
  ewentualnie innymi umownymi warunkami,
- badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi,
- badanie zabezpieczenia przed wyładowaniami atmosferycznymi i porażeniem prądem,
- badanie szczelności przewodów,
- badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie,
- badanie ułożenia  przewodów wentylacyjnych,
- badanie sposobu zamocowania wentylatorów, nawiewników oraz przewodów wentylacyjnych i 
   ich zabezpieczenia przed przesuwaniem,
- badanie odchyłki przewodów wentylacyjnych od osi.

 
7. Obmiar robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji  technicznej „Wymagania ogólne”.
Jednostką  obmiarową  dla  przewodów  wentylacyjnych  jest  metr  bieżący  kanału  i  przewodu,
natomiast dla urządzeń wentylacyjnych - sztuki.
 
8. Odbiory robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w rozdziale pierwszym „Wymagania ogólne”.
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SST  i  wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania wg pkt.6 dały wyniki pozytywne.
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8.2. Odbiór końcowy
Odbiorowi końcowemu podlega:
- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego,
- badanie szczelności przewodów wentylacyjnych,
- badanie wydajności urządzeń wentylacyjnych. 
Wyniki  przeprowadzonych  badań  podczas  odbioru  powinny  być  ujęte  w  formie  protokołu,
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,  szczelności  przewodów  i  wydajności  urządzeń
wentylacyjnych zostały spełnione.

Jeżeli  któreś  z  wymagań  przy  odbiorze  technicznym  końcowym nie  zostało  spełnione,  należy
ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania układu wentylacyjnego i w zależności od tego
określić konieczne dalsze postępowanie.   

9. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w rozdziale pierwszym  „Wymagania ogólne”.
Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla przyjętego sposobu wykonania i obejmuje:
wykonanie wszystkich czynności objętych niniejszą ST,
 zakup wszystkich materiałów,
dokonanie wszystkich niezbędnych odbiorów branżowych,
dokonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i badań. 

10. Przypisy związane
PN-ISO  5221:1994      - Rozprowadzanie i rozdział powietrza. Metody pomiaru przepływu 
                                         strumienia powietrza w przewodzie.
PN- 68/B-01411           - Wentylacja. Urządzenia i elementy urządzeń wentylacyjnych. Podział,  
                                         nazwy i określenia.   
PN- 67/B-03410           - Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodów wentylacyjnych.
PN- 76/B-03420           - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 
                                         zewnętrznego.
PN- 78/B-03421           - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 
                                         wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego 
                                         przebywania ludzi.                            
PN- 83/B-03430           - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 
                                         użyteczności publicznej. Wymagania. Zmiany: 1 BI 2-3/85 poz.15
                                                                                                                     2 BI 1/86 poz.1.
PN-73/B-03431            - Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. 
PN-  78/B-10440           -  Wentylacja  mechaniczna.  Urządzenia  wentylacyjne.  Wymagania  i
badania 
                                        przy odbiorze  
PN-B-76001:1996         - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania.
PN-B-76002:1996         - Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 
                                         blaszanych
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453-4.   PRZYŁĄCZA WODNO - KANALIZACYJNE

1. Wstęp

1.1.Przedmiot ST
W  niniejszym  rozdziale  omówiono  wymagania  ogólne  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych  związanych  z  wykonaniem  przyłączy  wody i  kanalizacji  sanitarnej  w  związku  z
przebudową i rozbudową Przychodni Zdrowia w Kruszynie przy ul. Kmicica 10, dz.nr 914.

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

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień. (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty  w  zakresie

instalacji budowlanych
45330000-9 Hydraulika  i  roboty

sanitarne
45332300-6 Kładzenie upustów

1.3.O  kreślenia podstawowe  
Określenia  i  nazewnictwo  użyte  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  ST  są  zgodne  z
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.3.1.Pojęcia ogólne
- Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzenia 
  ścieków sanitarnych.

1.3.2.Kanały
- Kanał sanitarny - liniowa budowla przeznaczona do odprowadzenia ścieków sanitarnych

1.3.3.Urządzenia uzbrojenia sieci
- Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do
   kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.
- Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału na
   planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.

1.3.4.Elementy studzienek
- Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych.
  Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub 
  innego elementu przykrycia studzienki a rzędną spocznika lub dna studzienki.
- Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do
  zejścia obsługi do komory roboczej.
- Płyta przykrycia studzienki - płyta przykrywająca komorę roboczą.
- Właz  kanałowy  -  element  żeliwny  przeznaczony  do   przykrycia  studzienek   rewizyjnych,  
   umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.
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1.4.  Zakres robót objętych specyfikacją  
Roboty,  których dotyczy specyfikacja,  obejmują  wszystkie czynności umożliwiające  i mające  na
celu wykonanie przyłączy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Instalacje należy wykonać w
nawiązaniu do istniejącej instalacji.
Włączenie przyłącza wodociągowego do istniejącej sieci wodociągowej  ∅ 150 wykonać należy za
pomocą  nawiertki wodociągowej NN 150/40 w komplecie  z zasuwą  odcinającą  z przedłużonym
wrzecionem i skrzynką uliczną  do zasuw. Przejście pod drogą wykonać metodą bezrozkopową i w
rurze osłonowej.
Projektowane  przyłącze  kanalizacji  sanitarnej   będzie  odprowadzało  ścieki  z  obiektu   do
istniejącego  na  terenie  posesji  bezodpływowego  zbiornika  o  pojemności  30m3.  Na  trasie
projektowanej kanalizacji przewidziano wykonanie czterech studzienek kanalizacyjnych z kręgów
betonowych  ∅ 1000 mm.

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:
- wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych,
- montaż rurociągów,
- montaż armatury,
- montaż urządzeń,
- badania instalacji,
- regulacja działania instalacji.

1.5 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - „Wymagania ogólne"
Wykonawca  jest   odpowiedzialny   za   realizację   robót   zgodnie   z   dokumentacją   projektową,
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano-montażowych.
- zeszyt   1 -    Zabezpieczenie    wody   przed   wtórnym   zanieczyszczeniem.    Wymagania
Techniczne COBRT1 Instal .
-  zeszyt  7  -  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  instalacji  wodociągowych.  Wymagania
techniczne COBRT1 Instal.

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. Roboty   montażowe   należy
realizować zgodnie  z  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-
montażowych.  Tom  II  Instalacje  sanitarne  i  przemysłowe”',  Polskimi  Normami  oraz  innymi
przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.

2. Materiał  y  

2.1.Ogó  lne wymagania  
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej  „Wymagania ogólne"
Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej 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). 
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Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie
jednego  materiału  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznego  zatwierdzenia  pozostałych
materiałów  z  tego  źródła.  .leżeli  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.

2.2.Rury
Do budowy kanalizacji sanitarnej stosuje się następujące materiały:
- rury PVC ∅ 160 x4,7mm i PVC ∅ 200 x 5,9mm łączone na uszczelkę gumową  np. firmy  ZTS
„GAMRAT” w Jaśle.
- kształtki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203 i ISO 4435:1991;.
- piasek na podsypkę i obsypkę rur, studzienek wg PN-87/B-01100.

Do budowy sieci wodociągowej należy stosować :
- Rury i kształtki z polietylenu PE 100  ∅ 50 x 4,6mm, szereg SDR11  np. firmy ZTS „GAMRAT”
w Jaśle
- Rury stalowe  ∅ 40mm

Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych
uszkodzeń.

2.3.Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne złożone są z następujących zasadniczych części:
- komory roboczej,
- komina złazowego,
- dna studzienki.
2.3.1. Komora robocza
Komora  robocza  studzienki  (powyżej  wejścia  kanału)  powinna  być wykonana  z  materiałów
trwałych:
- w części prefabrykowanej z kręgów żelbetowych śr. 50 cm, 120 cm, o wysokości 30 cm lub 60 
  cm,wgBN-86/8971-08;
- część monolityczna  z betonu hydrotechnicznego  klasy B25,  W-4, M-100 wg BN-62/6738-03.
Stopień wodoszczelności  betonu  „W-4"  odpowiada  ciśnieniu  wody  0,4  MPa,  przy którym nie
zauważa się jej przesiąkania przez próbkę betonową po 90 dniach twardnienia. Stopień odporności
betonu na działanie  mrozu  „M-100" odpowiada 100 cyklom kolejnego zamarzania  i odmrożenia
próbek betonowych (jeden cykl obejmuje: zamrażanie próbki przez okres 4 godzin, a następnie jej
rozmrożenie również przez 4 godziny);
- komorę roboczą przykryć płytą pokrywową żelbetową okrągłą wg KB-38.4.3./1;

2.3.2. Komin złazowy
Komin złazowy powinien być wykonany z kręgów żelbetowych śr. 80 cm o wysokości 30 cm lub
60 cm wgBN-86/8971-08. Komin złazowy należy przykryć pokrywą wg KB-38.4.3/1/-73.

2.3.3. Dno studzienki 
Dno studzienki należy wykonać  jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego klasy B25, W-4,
M-100, w gruntach nawodnionych z dodatkiem środka uszczelniającego.

2.3.4. Właz kanałowy
Na studzienkach  należy  stosować  włazy  żeliwne  -  typ  ciężki  B-125,  D-400  wg  PN-H-74051-
2:1994.
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2.3.5. Stopnie zlazowe
Należy stosować stopnie żeliwne wg PN-64/H-74086.

2.3.6. Łączenie prefabrykatów
Kręgi oraz płyty prefabrykowane łączyć zaprawą cementową marki B-80 wg PN-90/B-14501.

W obliczeniach i założeniach projektowych przyjęto parametry techniczne urządzeń i materiałów,
określonych, konkretnych producentów.
Ewentualne zastosowanie przez wykonawcę robót, innych urządzeń i materiałów jest możliwe pod
warunkiem, że zaproponowane inne urządzenia i materiały:

1. Charakteryzują sie parametrami technicznymi nie gorszymi, niż urządzenia i materiały   
      przyjęte w projekcie.

        2.   Uzyskują aprobatę Inwestora i P.P.U.H. „PROFIL”s.c. - Częstochowa
        3.   Nie wpłyną na zwiększenie kosztów realizacji inwestycji.

3. 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.

4. Transport
Warunki  ogólne  stosowania  transportu  podano  w  Specyfikacji  Technicznej  ST  „Wymagania
ogólne".

4.1.Rury
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości.
Wyładunek  rur  w  wiązkach  wymaga  użycia  podnośnika  widłowego  z  płaskimi  widełkami  lub
dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z
lin  metalowych  lub  łańcuchów.  Gdy rury  ładowane  są teleskopowo (rury o niniejszej  średnicy
wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładowaniem wiązki należy wyjąć rury „wewnętrzne".
Z uwagi  na  specyficzne  właściwości  rur PVC należy przy transporcie  zachowywać  następujące
dodatkowe wymagania:
- przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi,
- przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza -5°C do +30°C, przy czym powinna
  być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiększoną 
  kruchość tworzywa,
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- na  platformie   samochodu   rury   powinny   leżeć  kielichami   naprzemianlegle,   na  podkładach
  drewnianych o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2,5 cm, ułożonych 
  prostopadle do osi rur,
- wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m,
- rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek 
  pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu,
- przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni,
- przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może przekraczać 1 m.
Kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności
jak dla rur z PVC.

4.2.Kręgi
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.
W  celu  usztywnienia  ułożenia  elementów  oraz  zabezpieczenia  styku  ze  ścianami  środka
transportowego należy   stosować   przekładki,   rozpory   i   kliny   z   drewna,   gumy   lub   innych
odpowiednich  materiałów   oraz   cięgna  z   drutu   do   podkładów   lub   zaczepów   na   środkach
transportowych.
Podnoszenie i opuszczenie kręgów należy wykonać za pomocą minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3.Wł  azy i stopnie kanałowe  
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi  środkami komunikacyjnymi.  Włazy należy
podczas transportu zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.  Włazy typu ciężkiego
mogą być przewożone luzem,  natomiast  typu lekkiego należy układać na paletach po 10 sztuk i
łączyć taśmą stalową.

4.4.Mieszanka betonowa
Transport mieszanki  betonowej (w tym warunki i  czas transportu) do miejsca  jej  układania  nie
powinien powodować:
- segregacji składników,
- zmiany składu mieszanki,
- zanieczyszczenia mieszanki,
- obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.

4.5.  Przechowywanie i skł  adowanie materia  łó  w  

4.5.1. Rury
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. Rur z PVC nie wolno
nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie.
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.
Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a
wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. Sposób składowania nie może powodować nacisku
na kielichy rur, powodując ich deformację.
Zabezpieczenia  przed rozsuwaniem się dolnej  warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i
klinów drewnianych.  W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy
części uszkodzone odciąć, a końce rur sfazować.
Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki,  środki do czyszczenia itp.) powinny być składowane
w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności.
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4.5.2. Kręgi
Składowanie  kręgów  może  odbywać się na  gruncie  nieutwardzonym,  wyrównanym,  pod
warunkiem, że nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Przy  składowaniu  wyrobów  w  pozycji  wbudowania  wysokość składowania  nie  powinna
przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwić dostęp do poszczególnych stosów wyrobów
lub pojedynczych kręgów.

4.5.3. Włazy i stopnie
Składowanie włazów i stopni złazowych może odbywać się na odkrytych składowiskach, z dala od
substancji działających korodujące
Włazy powinny być posegregowane wg klas (typów).

4.5.4. Kruszywo
Składowisko   kruszywa   powinno   być   zlokalizowane   jak   najbliżej   wykonywanego   odcinka
kanalizacji.
Podłoże składowiska    powinno    być    równe,    utwardzone    z    odpowiednim    odwodnieniem,
zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru.

5. Wykonanie robót
5.1.Wymagania ogólne
Ogólne  warunki wykonania  robót podano w Specyfikacji  Technicznej ST „Wymagania  ogólne".
Wykonawca  przedstawi   Inżynierowi  do  akceptacji  projekt  organizacji   i  harmonogram  robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonana sieć .

5.2.Roboty przygotowawcze
Projektowana oś kanału powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. 
Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych.
Punkty na osi trasy należy oznaczyć  za pomocą  drewnianych  palików, tzw. kołków osiowych z
gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok.
30-50 m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić  co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija
się po dwu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia
robót. W terenie  zabudowanym repery robocze należy osadzić  w ścianach budynków w postaci
haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. Przed
przystąpieniem    do    robót    ziemnych    należy    wykonać     urządzenie     odwadniające,
zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenie
odprowadzające  należy  kontrolować  i  konserwować  przez  cały  czas  trwania  robót.  Przed
przystąpieniem do budowy kanalizacji  należy udrożnić  istniejące odcinki kanalizacji,  do których
przewidziano podłączenie projektowanych kanałów.

5.3.Roboty ziemne
Wykopy  pod kanalizację  należy  wykonać  o  ścianach  pionowych  lub  ze  skarpami,  ręcznie  lub
mechanicznie, zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.
Wykop pod kanał należy rozpocząć od najniższego punktu, tj. od wylotu do odbiornika i prowadzić
w  górę  w  kierunku  przeciwnym  do  spadku  kanału.  Zapewnia  to  możliwość  grawitacyjnego
odpływu wód z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. 
Krawędzie boczne  wykopu oznacza się  przez odmierzenie  od kołków osiowych,  prostopadle do
trasy  kanału,  połowy  szerokości  wykopu  i  wbicie  w  tym  miejscu  kołków  krawędziowych,
naciągnięcie sznura wzdłuż nich i naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą.
Wydobywaną ziemię  na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0 m od
jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane
z wyrzucanej ziemi.
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Bezpieczne  nachylenie  skarp  wykopu  do  głębokości  4,0  m  powinno  wynosić  zgodnie  z  BN-
83/8836-02, przy braku wody gruntowej i usuwisk:
 - w gruntach bardzo spoistych 2:1,
- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spękanych 1:1,
- w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,
- w gruntach niespoistych 1:1,50 ,
przy  równoczesnym  zapewnieniu  łatwego  i  szybkiego  odpływu  wód  opadowych  od  krawędzi
wykopu z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu.
Dla gruntów nawodnionych należy prowadzić wykopy umocnione.
Przy prowadzeniu robót przy pasie czynnej jezdni, wykopy należy umocnić wypraskami. Obudowa
powinna wystawać 15 cm ponad teren.
Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy należy wykonać bez naruszenia
naturalnej   struktury  gruntu. Pogłębienie  wykopu  do  projektowanej   rzędnej   należy   wykonać
bezpośrednio przed ułożeniem podsypki.
W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna.
Ławy należy  montować   nad  wykopem na  wysokości   ok.1,0  m  nad  powierzchnią  terenu  w
odstępach  co  30  m.
Ławy powinny mieć  wyraźne  i  trwałe  oznakowanie projektowanej  osi przewodu.
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.
Wyjście  (zejście)  po  drabinie  z  wykopu  powinno  być  wykonane  z  chwilą  osiągnięcia
głębokościwiększej niż 1 m od poziomu terenu, w odległościach nie przekraczających 20 m.
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej.
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. Odspojenie i transport urobku
Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie koparkami.
Rozluźniony  grunt  wydobywa  się  na  powierzchnię  terenu  przez  przerzucanie   nad  krawędzią
wykopu.
Transport nadmiaru urobku należy złożyć  w miejsce wybrane przez Wykonawcę  i zaakceptowane
przez Inżyniera.

5.3.2.Obudowa ścian i rozbiórka obudowy
Wykonawca  przedstawi  do  akceptacji  Inżynierowi  szczegółowy  opis  proponowanych  metod
zabezpieczenia  wykopów na czas budowy kanalizacji  deszczowej,  zapewniający bezpieczeństwo
pracy i ochronę wykonywanych robót.

5.3.3.Podłoże
5.3.3.1.Podłoże naturalne
Podłoże naturalne stosuje się w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotności) z zastrzeżeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.
Podłoże naturalne powinno umożliwić wyprofilowanie do kształtu spadu przewodu.
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Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed:
- rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości 0,2-
  0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób zapobiegający  
  dostaniu się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzącej się w nich wody;
- dostępem i  działaniem  korozyjnym wody podziemnej  przez obniżenie jej  zwierciadła  o  co 
   najmniej 0,50 m poniżej poziomu podłoża naturalnego. Badania podłoża naturalnego wykonać.

5.3.3.2.Podłoże wzmocnione (sztuczne)
W przypadku zalegania w pobliżu innych gruntów, niż te które wymieniono w pkt 5.3.3.1., należy
wykonać podłoże wzmocnione.
Podłoże wzmocnione należy wykonać jako:
- podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne lub
  przy nienawodnionych skałach, gruntach spoistych (gliny, iły), makro porowatych i kamienistych;

- podłoże żwirowo-piaskowe lub tłuczniowo-piaskowe:
- przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy, itp.) o małej grubości po   
   ich usunięciu;
- przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót odwadniających);
- w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne dla przewodów; 
- jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych,
- w razie konieczności obetonowania rur.
Grubość warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 0,10 m.
Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonać po próbie szczelności
odcinka kanału.
Niedopuszczalne  jest  wyrównanie  podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków
drewna, kamieni lub gruzu.
Podłoże  powinno  być tak  wyprofilowane,  aby  rura  spoczywała  na  nim  jedną czwartą swojej
powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od
ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać:
- dla przewodów PVC 10 cm,
- dla pozostały 5 cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno być większe niż 10%.
Dopuszczalne  odchylenie  rzędnych  podłoża  od  rzędnych  przewidzianych  w  Dokumentacji
Projektowej nic powinno przekraczać w żadnym jego punkcie ±1 cm.
Badania podłoża naturalnego i umocnionego -zgodnie z wymaganiami normy PN-8 l/B-10735.

5.3.4. Zasypka i zagęszczenie gruntu
Użyty materiał i  sposób zasypania  przewodu nie  powinien  spowodować uszkodzenia  ułożonego
przewodu  i  obiektów na  przewodzie  oraz  izolacji  wodoszczelnej.  Grubość warstwy ochronnej
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,3 m dla rur z
PVC.
Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach:
etap I    - wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach;
etap II   - po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
               połączeń;
etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką
               odeskowań i rozpór ścian wykopu.
Materiałem zasypu  w obrębie  strefy  niebezpiecznej  powinien  być grunt  nieskalisty,  bez  grud i
kamieni,   mineralny,  sypki,  drobno  lub  średnioziamisty wg  PN-86/B-02480.  Materiał  zasypu
powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem
wykopu pod złącza, żeby kanał nie uległ zniszczeniu. 
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Zasypanie wykopów powyżej  warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym,  jeżeli spełnia
powyższe wymagania, warstwami 0,1-0,2
mm, z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką odeskowań i rozpór ścian wykopu.
Zasypanie  wykopów należy wykonać warstwami  o grubości  dostosowanej  do przyjętej metody
zagęszczenia   przy   zachowaniu   wymagań dotyczących  zagęszczenia  gruntów określonych  w
Specyfikacji  Technicznej   i  zgodnie  z  wymaganiami  normy  BN-72/8932-01  dla  dróg  o  ruchu
ciężkim i bardzo ciężkim.
W terenach zielonych,  jeżeli  przykrycie  przekracza  4 m,  obsypka  rury w strefie  niebezpiecznej
powinna  być zagęszczona  do  wskaźnika  zagęszczenia  0,90;  dla  mniejszego  przykrycia  stopień
zagęszczenia powinien wynosić 0,85.

5.4. Roboty montaż  owe  

5.4.1. Ogólne warunki układania kanałów
Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania montażowych robót.
Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy
kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu.
Przewody kanalizacji należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. 
Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i  ST.
Rury  do  budowy przewodów przed  opuszczeniem  do  wykopu  należy  oczyścić od wewnątrz  i
zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania.
Do wykopu  należy opuścić ręcznie,   za pomocą jednej   lub dwóch  lin.   Niedopuszczalne jest
zrzucenie  rur  do  wykopu.  Rury należy  układać zawsze  kielichami  w  kierunku  przeciwnym  do
spadku dna wykopu.
Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej
długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.
Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umożliwienia
właściwego uszczelnienia złączy. Poszczególne rury należy unieruchomić (przez obsypanie ziemią
po środku długości rury) i mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić swego położenia
do  czasu  wykonania  uszczelnienia  złączy.  Należy  sprawdzić prawidłowość ułożenia  rury (oś i
spadek) za pomocą ław celowniczych,  ławy mierniczej,  pionu i uprzednio umieszczonych na dnie
wykopu reperów pomocniczych.
Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej  nie  może przekraczać ±20 mm dla  rur
PVC. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać ±1 cm.o
zakończeniu  prac  montażowych  w  danym  dniu  należy  otwarty  koniec  ułożonego  przewodu
zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowaną pokrywą.
Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy rury zasypać do
takiej wysokości,  aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym
zalaniu.

5.4.2. Kanał z rur PVC
Rury z PVC  można  układać przy temperaturze powietrza od  0°  do +30°C.  Przy układaniu
pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem, należy:
- wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu,
- wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec następnej rury)
  winna być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad wierzch rury, z wyłączeniem     
  odcinków połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur muszą się znajdować na jednej prostej, co
  należy uregulować odpowiednimi podkładami pod odcinkiem wciskowym.
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Rury  z  PVC  należy  łączyć  za pomocą kielichowych  połączeń  wciskowych  uszczelnionych
specjalnie  wyprofilowanym  pierścieniem  gumowym.   W  celu  prawidłowego  przeprowadzenia
montażu przewodu należy właściwie przygotować rury z PVC, wykonując odpowiednio wszystkie
czynności przygotowawcze, takie jak:
- przycinanie rur,
- ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie.
Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce rury pod
kątem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny być takie,  aby powierzchnia  połowy grubości
ścianki  rury była nadal  prostopadła do  osi rury.  Na bosym końcu rury należy przy połączeniu
kielichowym wciskowym zaznaczyć głębokość złącza.
Złącza kielichowe wciskane należy wykonywać wkładając do wgłębienia  kielicha rury specjalnie
wyprofilowaną pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy zukosowany koniec
rury do  kielicha,  po  uprzednim  nasmarowaniu  go  smarem silikonowym.  Do  wciskania  bosego
końca rury przy średnicach powyżej 90 mm używać należy wciskarek.
Potwierdzeniem prawidłowego wykonania połączenia powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha
granicy wcisku oraz współosiowość łączonych elementów.
Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby koniec bosy rury posiadał oznaczenie granicy wcisku.
Oznaczenia te powinny być podane przez producenta.
Połączenia  kielichowe  przed  zasypaniem  należy  owinąć folią z  tworzywa  sztucznego  w  celu
zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.4.3.       Montaż przewodów z PE  
Rurociągi łączone będą  przez zgrzewanie.  Przed układaniem przewodów należy sprawdzić  trasę
oraz  usunąć  możliwe  do  wyeliminowania  przeszkody,  mogące  powodować  uszkodzenie
przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed   zamontowaniem  należy  sprawdzić,   czy  elementy  przewidziane  do   zamontowania  nie
posiadają  uszkodzeń  mechanicznych  oraz  czy  w  przewodach  nie  ma  zanieczyszczeń  (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

Kolejność wykonywania robót:
1. wyznaczenie miejsca ułożenia rur,
2. wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,
3. przecinanie rur,
4. założenie tulei ochronnych,
5. ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,
6. wykonanie połączeń.
W miejscach przejść  przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać  żadnych połączeń.
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać  w tulejach ochronnych.  Wolną  przestrzeń między
zewnętrzną  ścianą  rury  i  wewnętrzną  tulei  należy  wypełnić  odpowiednim  materiałem
termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu.
Długość  tulei  powinna  być  większa  od  grubości  ściany  lub  stropu.  Przejścia  przez  przegrody
określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei
zabezpieczających.

5.4.4.       Studzienki kanalizacyjne  
5.4.4.1.Ogólne wytyczne wykonawstwa
Studzienki kanalizacyjne należy wykonać w konstrukcji mieszanej mono lityczno-prefabrykowanej
zgodnie z Dokumentacją Projektową i wymaganiami normy PN-92/8-10729.
Elementy prefabrykowane,  zależnie  od ciężaru,  można układać  ręcznie  lub przy użyciu  lekkiego
sprzętu  montażowego. Przy montażu elementów należy  zwrócić  uwagę  na  właściwe  ustawienie
kręgów i płyt, wykorzystując oznaczenia montażowe (linie) znajdujące się na wyżej wymienionych
elementach. Studzienki należy wykonać równolegle z budową kanałów deszczowych.
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5.4.4.2.Wykonanie poszczególnych elementów studzienki
A. Komora robocza
Przy zagłębieniu mniejszym niż 3 m studzienka na całej wysokości powinna mieć średnicę komory
roboczej.  Komora  robocza  powinna  mieć  wysokość  minimum  2,0 m.  Komorę  wykonuje  się  z
materiałów trwałych:  z kręgów żelbetowych, betonu hydrotechnicznego. Przejście rur PVC przez
ścianę komory roboczej należy wykonać poprzez tuleję ochronną PVC.
W części  monolitycznej   należy  pozostawić  otwory na  wprowadzenie  kanałów.   Nad  otworem
powinno pozostać nadproże o min. wysokości 15 cm - 20 cm. Wszystkie styki kręgów muszą być
zatarte na gładko z obu stron zaprawą cementową marki „80".
Włączenie projektowanych kanałów do istniejących studzienek kanalizacyjnych w przypadku, gdy
różnice rzędnych dna kanałów dopływowego i odpływowego przekracza 0,50 m należy dokonać
poprzez  spad  w postaci  rury pionowej   usytuowanej  na  zewnątrz  studzienki,  z  zastosowaniem
elementów (kształtek) z PVC. Na spadzie wykonać obudowę z betonu B25.
Przed  wykonaniem   otuliny   betonowej   przeprowadzić   próbę   szczelności,   a   następnie   spad
zabezpieczyć taśmami samoprzylepnymi, np. Polyken.

B. Komin włazowy
Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów żelbetowych o śr.0,80 m. Posadowienie komina
należy wykonać na płycie żelbetowej przejściowej.

C. Dno studzienki
Dno   studzienki  należy  wykonać  na  mokro  w formie  płyty  dennej  z  betonu   B25,  w  gruncie
nawodnionym z dodatkiem środka uszczelniającego.

D.Właz kanałowy
Żeliwne  włazy  kanałowe  należy  montować  na  płycie  pokrywowej,   lokalizacja  włazów  nad
spocznikiem o największej powierzchni.
Studzienki usytuowane w korpusach drogi powinny mieć właz typu ciężkiego śr. 600 mm.
E. Stopnie złazowe
Stopnie złazowe w ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy montować mijankowo
w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m.
Pierwszy stopień w kominie powinien być stopniem skrzynkowym.

5.4.6.      Pró  ba szczelno  ś  ci  
Próbę szczelności  przewodów  należy  przeprowadzić zgodnie  z  wymaganiami  PN-92/B-10735
punkt 6.

6. Kontrola jakoś  ci rob  ó  t  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej ST„Wymagania Ogólne".
Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji  powinna  być przeprowadzona w czasie wszystkich
faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. 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 wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. Kontrola jakości
robót  powinna  obejmować następujące badania:  zgodności z  Dokumentacją Projektową badania
wykopów otwartych, podłoża naturalnego, zasypu przewodu, podłoża wzmocnionego, materiałów,
ułożenia przewodów na podłożu, szczelności przewodu na eksfiltrację i infiltrację, zabezpieczenia
przewodu i studzienek przed korozją.
- Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź
wykonanych  robót  z  Dokumentacją Projektową oraz  na  stwierdzeniu  wzajemnej  zgodności  na
podstawie oględzin i pomiarów.
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- Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia
wykopów  przed  zalaniem  wodą z  opadów  atmosferycznych,  zachowanie  warunków
bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania wykopów.

-Badania  podłoża naturalnego   przeprowadza  się dla   stwierdzenia  czy  grunt  podłoża stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki,  ma naturalną wilgotność, nie został podebrany,  jest zgodny z
określonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-
02480. W przypadku niezgodności z warunkami określonymi w Dokumentacji Projektowej należy
przeprowadzić dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywności środowiska
i wprowadzić korektę w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawić do akceptacji Inżyniera.

- Badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu
do powierzchni terenu.

- Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad wierzchem
kanału, zbadanie  dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu,  skontrolowanie  ubicia  ziemi.
Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10 cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niż
50 m.

-  Badania  nasypu  stałego  sprowadza  się do badania  zagęszczenia  gruntu nasypowego  wg BN-
77/8931-12, wilgotności zagęszczonego gruntu.

- Badania  podłoża wzmocnionego  przeprowadza się przez oględziny  zewnętrzne i obmiar,  przy
czym grubość podłoża należy wykonać w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podłoża z
dokładnością do  1  cm.  Badanie  to  obejmuje  ponadto  usytuowanie  podłoża  w  planie,  rzędne
podłoża i głębokość ułożenia podłoża.

- Badanie  materiałów użytych do budowy sieci następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami
określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentów określających
jakość wbudowanych  materiałów i  porównanie  ich  cech  z normami  przedmiotowymi,  atestami
producentów lub warunkami określonymi  w ST oraz bezpośrednio  na  budowie przez  oględziny
zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

-  Badania  w zakresie  przewodu,  korytek odpływowych  do  liniowego  odwodnienia,  studzienek,
separatorów obejmują czynności wstępne sprowadzające się do pomiaru długości (z dokładnością
do 10 cm) i średnicy (z dokładnością 1 cm), badanie ułożenia przewodu na podłożu w planie i w
profilu,  badanie  połączenia  rur  i  prefabrykatów.  Ułożenie  przewodu  na  podłożu  naturalnym  i
wzmocnionym  powinno  zapewnić oparcie  rur  na  co  najmniej  1/4  obwodu.  Sprawdzenie
wykonania  połączeń rur i prefabrykatów należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne.

- Badania  szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmują:  badanie  stanu odcinka  kanału
wraz ze studzienkami, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas
próby należy prowadzić kontrolę szczelności złączy,  ścian przewodu i studzienek. W przypadku
stwierdzenia ich nieszczelności należy poprawić uszczelnienie,  a w razie niemożliwości oznaczyć
miejsce wycieku wody i przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności.

- Badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmuje: badanie stanu odcinka kanału wraz
ze  studzienkami,    pomiar  dopływu  wody   gruntowej   do  przewodu. W czasie  trwania próby
szczelności należy prowadzić obserwację i robić odczyty co 30 min. położenia zwierciadła wody
gruntowej na zewnątrz i w kinecie poszczególnych studzienek.
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- Badanie  zabezpieczenia  przewodu,  studzienek  przed  korozją należy wykonać od zewnątrz  po
próbie  szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację,  zaś od wewnątrz po próbie  szczelności na
infiltrację.  Izolację powierzchniową przewodu  i  studzienek należy  sprawdzić przez  opukanie
młotkiem   drewnianym,    natomiast   wypełnienie   spoin   okładzin   zabezpieczających   izolację
studzienek przez oględziny zewnętrzne.

- Badania szczelności    powinny    być wykonane    przed    zakryciem bruzd    i  kanałów. 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.

7. Obmiar robó  t  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne". 
Jednostką obmiarową sieci wodociągowej jest 1 metr (m) rury, dla każdego typu, średnicy. 
Jednostką obmiarową kanalizacji jest 1 metr (m) rury, dla każdego typu, średnicy. 

8. Odbiory robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne".

8.1.  Odbió  r cz  ęś  ciowy  
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
-  Dokumentacja  Projektowa  z  naniesionymi  na  niej  zmianami  i  uzupełnieniami  w  trakcie
wykonywania robót, dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej
kategorii  wg PN-86/B-02480; wyniki  badań gruntów, ich  uwarstwień,  głębokości przemarzania,
warunki  posadowienia  i  ochrony  podłoża  gruntowego  wg  PN-81/B-03020;  poziom  wód
gruntowych  i  powierzchniowych  oraz  okresowe  wahania  poziomów;  stopień agresywności
środowiska  gruntowo-wodnego;  uziarnienia  warstw  wodonośnych;  stan  terenu  określony  przed
przystąpieniem do robót przez podanie znaków wysokościowych reperów, uzbrojenia podziemnego
przebiegającego  wzdłuż i  w  poprzek  trasy przewodu,  a  także  przekroje  poprzeczne  i  przekrój
podłużny terenu, zadrzewienie; 
- Dziennik Budowy;
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów;
-  dane  określające  objętość wód  deszczowych,  które  mogą przenikać w  grunt,  stwierdzenie
koniecz ności  przeprowadzenia  badań szczelności  odbieranego  przewodu  na  eksfiltrację,  dane
określające dopuszczalną objętość wód infiltracyjnych.
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8.1.1. Zakres
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:
- sposobu wykonania wykopów pod względem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem
  wodą gruntową i z opadów atmosferycznych,
- przydatności podłoża naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podłoża, stopień agresywności,
  wilgotności),
- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu,
- zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności,
- podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych i głębokości
  ułożenia,
- jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej,
  ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi;
- ułożenia przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym;
- długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów;
- szczelności przewodów i studzienek na infiltrację,
- materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia,
- izolacji przewodów i studzienek.

Odbiór  częściowy polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z  Dokumentacją Projektową i  ST,  użycia
właściwych    materiałów,    prawidłowości    montażu,    szczelności    oraz   zgodności    z    innymi
wymaganiami określonymi w pkt 6.0.

Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie  powinna  być mniejsza  niż odległość
między studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i
wpisane do Dziennika Budowy.

8. 2.   Odbió  r techniczny ko  ń  cowy  
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
- dokumenty jak przy odbiorze częściowym;
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych;
- protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu;
- świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów;
- inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez
  uprawnioną jednostkę geodezyjną.

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
- zgodność wykonania z DokumentacjąProjektowąoraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
   Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej;
- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek;
- aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia;
- protokoły badań szczelności całego przewodu.

9.  Podstawa pł  atno  ś  ci  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej  „Wymagania  ogólne".
Płatność za metr bieżący kanałów, korytek do liniowego odwodnienia i komplet separatorów należy
przyjmować zgodnie  z  obmiarem,  atestami  wbudowanych  materiałów  na  podstawie  wyników
pomiarów i badań laboratoryjnych.
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10.   Przepisy zwią  zane  
10.1.  Polskie Normy  
PN-86-B-02480 „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów".
PN-81/B-03020 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia
                                     statyczne i projektowanie".
PN-68/B-06050 „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
                                     przy odbiorze".
PN-S8/B-06250 „Beton zwykły".
PN-92B-ł0729 „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne"
PN-92/B-10735 „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze".
PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe".
PN-86/B-01802 „Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
                                     żelbetowe. Nazwy i określenia."
PN-74/B-24620 „Lepik asfaltowy stosowany na zimno".
PN-74/B-24622 „Roztwór asfaltowy do gruntowania".
PN-H-74051-2:1994  „Włazy kanałowe klasy B, C, D"
PN-64/H-74086 „Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych".
PN-72/H-83104 „Odlewy z żeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obróbkę
                                     skrawania i odchyłki masy".
PN-85/C-89203 „Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu."
PN-85/C-89205 „Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu."
PN-87/B-01100 „Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia."

10.2.       Normy branż  owe  
BN-62/6738-03 „Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne."
BN-62/6738-04 „Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej."
BN-62/6738-07 „Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne."
BN-77/8931-12 „Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu".
BN-83/8836 02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy   
                                     odbiorze".
BN-72/8932-01 „Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne."
BN-86/8971-08 „Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i kształtki ciśnieniowe. Kręgi
                                     betonowe i żelbetowe."                             
10.3. Inne dokumenty
ISO 4435:1991          „Rury i kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane
                                    w systemach odwadniających i kanalizacyjnych."    
KB-38.4.3/1/ - 73       „Płyty pokrywowe Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED) 
                                    opracowany przez „Transprojekt", Warszawa 
Warunki techniczne wykonania  i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994 r.
Instrukcja  projektowania,  wykonania  i  odbioru  instalacji  rurociągowych  z  nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu - Wavin.
DIN 19580                 „Korytka odwadniające dla wód opadowych do wbudowania w 
                                     powierzchniach komunikacyjnych.
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