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I. DANE OGÓLNE 

 WSTĘP. 

 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna DM-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 

poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach 

zadania pn: Przebudowa z rozbudową budynku przy ul. Lubańskiej 14 wraz z rozbiórka budynku komunalnego przy ul. 

Lubańskiej 15 i zagospodarowaniem terenu. 

 

 Zakres stosowania ST  

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu 

Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

 

 Zakres Robót objętych S T 

 

1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

Specyfikacjami Technicznymi: 

 Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna. 

 Instalacja c.o. 

 Instalacja gazowa 

 Kanalizacja deszczowa 

 

1.3.2. Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i przepisy 

wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 

 

 Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z  

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera . 

 

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Kontraktu przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze 

Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.  

 

1.4.2. Dokumentacja Projektowa 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać : 

 Projekt budowlany 

 Przedmiary robót  

 Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację; 

  Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót 
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  Projekt objazdów tymczasowych na czas budowy dla poszczególnych odcinków 

  Projekt organizacji i harmonogram Robót 

  Projekt zaplecza technicznego budowy 

 

1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera 

Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące 

dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu 

powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności 

opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą 

zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

 

Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 

są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 

wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji.  

 

W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na 

niezadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na 

koszt wykonawcy. 

 

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 

Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

umowną. 

 

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 

własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

 

l) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
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b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 

Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się 

użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego 

odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika 

(np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 

wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 

organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 

Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiający. 

 

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 

kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji 

dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, 

które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić 

Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 

jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

1.4.9. Określenia podstawowe 

Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
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Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez 

Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy 

w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia 

wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej dotyczące 

sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania 

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową (drogę) albo 

jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i 

odpowiednio utwardzony. 

Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu a w przypadku mostów łukowych z  

nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej. 

Dokumentacja budowy – dokumenty wymagane do przeprowadzenia budowy jak pozwolenie na budowę wraz z 

Projektem Budowlanym, Dziennik Budowy, Protokoły Odbiorów częściowych i końcowych, operaty geodezyjne , książka 

obmiarów, ew. dziennik montażu, Projekt Wykonawczy (opisy i rysunki służące realizacji budowy). 

Dokumenty budowy – dokumenty powstałe w związku z prowadzoną budową, stanowią część dokumentacji 

budowy. 

Dokumentacja projektowa, Projekt, Dokumentacja techniczna – opracowanie projektowe stanowiące samodzielną 

całość zawierające wymagane dokumenty projektowe, wykonane przez kompetentne osoby. 

Dokumenty projektowe – dokumenty dołączone do opracowań projektowych. 

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi 

urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących 

zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

Dziennik Budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 

przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru (przedstawiciel Inżyniera), 

Wykonawcą i Projektantem. 

Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego  

Inżynier – Inżynier Kontraktu. 

Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielącymi 

jezdnie. 

Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
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Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na podporach mostowych, 

tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu kołowego, pieszego. 

Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 

Rejestr Obmiarów - akceptowany przez Inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez 

Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w 

Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.  

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i STWiORB, 

zaakceptowane przez Inżyniera. 

Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże 

gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników 

atmosferycznych. 

Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie 

naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może 

składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu 

mostowego. 

Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu 

publicznego na okres budowy. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 

tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót 

budowlanych. 

Osnowa realizacyjna –osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa), przeznaczona do geodezyjnego tyczenia 

projektów w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy i montażu urządzeń i konstrukcji. Osnowa ta powinna służyć do 

pomiarów kontrolnych przemieszczeń i odkształceń, a także w miarę możliwości do pomiarów powykonawczych. 

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz 

drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń 

chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, umieszczenia urządzeń 

organizacji i bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia 

konstrukcji nawierzchni. 

Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia 

przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 

Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące 

sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
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Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita modernizacja 

(zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 

Przedstawiciel Inżyniera – Inżynier Rezydent, któremu podlegają osoby pełniące funkcję inspektorów nadzoru 

inwestorskiego zgodnie z Prawem Budowlanym. 

Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym przeznaczona do przeprowadzenia cieków wodnych lub 

urządzeń technicznych przez korpus drogowy. 

Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, 

na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 

Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga, 

kolej, rurociąg itp. 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 

Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, słupów lub innych form 

konstrukcyjnych np. skrzyń, komór. 

Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w 

czasie realizacji zadania budowlanego. 

Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła mostowego. 

Szerokość całkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi krawędziami konstrukcji obiektu, 

mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego. 

Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych rodzajów ruchu 

oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem 

oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego. 

Przedmiar robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania. 

Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 

wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

Tunel - obiekt zagłębiony poniżej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 

Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji 

drogowej i ruchu pieszego. 

 

 Materiały. 

 Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 

Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 

wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 

Inżyniera. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 

danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 

 

 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 

jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 

Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
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Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną 

przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 

dostarczeniem materiałów do Robót. 

 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez 

Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z 

Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

 Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone 

w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż 

te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.  

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

 

 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 

wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 

materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera . 

 

 Sprzęt. 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez 

Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inżyniera. 

 

liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową. 

 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 

tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, może być później zmieniany bez jego zgody. 
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 

Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

 

 

 

 

 Transport. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu 

na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w 

sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę 

pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 

na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

 

 Wykonanie robót. 

 Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu 

organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie 

przez Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, 

jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub 

wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 

decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 

badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 

rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

 Kontrola jakości robót. 

 Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu zapewnienia 

jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 

przez Inżyniera. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

http://www.inzynieriabudowlana.com/
mailto:biuro@inzynieriabudowlana.com


ADRES DO KORESPONDENCJI 
INŻYNIERIA BUDWLANA Paweł Młynek 
ul. W. Łokietka 9/3 
59-700 Bolesławiec, Polska 
www.inzynieriabudowlana.com   

 
 

 
tel. kom.:        +48  721-721-441 

tel/fax:   +48 (0) 75 78 44 311   
E-mail: biuro@inzynieriabudowlana.com 

Strona 14  

 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

- BHP, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, 

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

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 

Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 

sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 

formę przekazywania tych informacji Inżynierowi); 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 

kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 

elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 

 

 Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 

Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 

próbek, badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 

zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W 

przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 

Robót zgodnie z Umową. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 

ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier będzie 

przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, 

sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że 

mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści 
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je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 

badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 

woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki 

dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 

sposób zaakceptowany przez Inżyniera . 

 

 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inżyniera . 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie 

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Inżyniera. 

 

 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak nie później 

niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 

lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

 

 Badania prowadzone przez Inżyniera 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 

badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 

zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy.  Jeżeli wyniki tych 

badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 

laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 

ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych 

lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

 Certyfikaty i deklaracje 

http://www.inzynieriabudowlana.com/
mailto:biuro@inzynieriabudowlana.com


ADRES DO KORESPONDENCJI 
INŻYNIERIA BUDWLANA Paweł Młynek 
ul. W. Łokietka 9/3 
59-700 Bolesławiec, Polska 
www.inzynieriabudowlana.com   

 
 

 
tel. kom.:        +48  721-721-441 

tel/fax:   +48 (0) 75 78 44 311   
E-mail: biuro@inzynieriabudowlana.com 

Strona 16  

 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót 

będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 

wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

 Dokumenty budowy 

(1) Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 

Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa 

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 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, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 

opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów Robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i 

przyczyny przerw w Robotach, 

- uwagi i polecenia Inżyniera, 

- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających 

zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów Robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 

Dokumentacji Projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) 

dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do 

ustosunkowania się. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 

umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

 

 

(2) Rejestr  Obmiarów 

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót. 

Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do 

Rejestru Obmiarów.  

 

 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 

zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie 

Inżyniera.  

 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące dokumenty: 

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

 protokoły przekazania Terenu Budowy, 

 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

 protokoły odbioru Robót, 

 protokoły narad i ustaleń, 

 korespondencję na budowie. 

 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 

któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

 Obmiar robót. 

 Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST w 

jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i o 

terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w 

Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót.  Błędne dane zostaną 

poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie. 
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Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

 

 Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 

osiowej. 

Jeśli STWiORB właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 

długość pomnożona przez średnią powierzchnię przekroju. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 

STWiORB. 

 

 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inżyniera. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 

atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres trwania 

Robót. 

 

 Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu 

przeprowadza się przed ich zakryciem. 

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

jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na 

karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru 

Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inżynierem. 

 

 Odbiór robót. 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi wstępnemu 

d) odbiorowi końcowemu. 

 

 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
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Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera . 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet 

wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i 

uprzednimi ustaleniami. 

  

 

 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 

 

 Odbiór wstępny Robót 

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 Inżyniera. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową 

i ST . 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w warstwie 

ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 

wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 

 

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstępnego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego Robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 

trakcie realizacji Umowy. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 

3. Recepty i ustalenia technologiczne. 

4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ. 

7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ. 

8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ . 
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9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 

11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

12. Instrukcje eksploatacyjne. 

W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

 Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 

ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych 

w punkcie 7.3. „Odbiór wstępny Robót”. 

 

 Podstawa płatności. 

 Ustalenia Ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 

danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w 

Dokumentacji Projektowej. 

 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, 

magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
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II. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 WSTĘP 

 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zadaniem: Przebudowa 

z rozbudową budynku przy ul. Lubańskiej 14 wraz z rozbiórka budynku komunalnego przy ul. Lubańskiej 15 i 

zagospodarowaniem terenu. 

 

 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 

rozbiórkowych. 

 

 Zakres robót objętych Specyfikacją 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują : 

Rozbiórka poszczególnych instalacji w budynku - wod-kan i c.o. 

 

 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 

poleceniami Inżyniera. 

 

 Materiały 

 Dla robót wg B-01.01.00 materiały nie występują. 

 

 Sprzęt 

 Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 

 

 Transport 

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

Elementy z rozbiórki należy wywieźć lub zutylizować. 

Nie dopuszcza się używania przy budowie nowych instalacji elementów i urządzeń pochodzących z rozbiórek. 

 

 Wykonanie robót 

 Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
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 teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

 

 Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

Demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania i wod-kan wykonywany będzie bez odzysku elementów. 

Rurociągi stalowe należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości pozwalającej na  wyniesienie z budynku i 

transport.  

 

Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do składnicy złomu lub na najbliższe (uzgodnione 

z Inwestorem) miejsce zwałki.  

 

 Kontrola jakości robót 

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2. 

 

 Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są: 

Rozbiórki instalacji – [mb] 

 

 Odbiór robót 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

 Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 

Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

 

 Uwagi szczegółowe 

Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera. 
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III. INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA 

 WSTĘP  

 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

w zakresie wymiany instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej związanych z zadaniem pn.: Przebudowa z rozbudową 

budynku przy ul. Lubańskiej 14 wraz z rozbiórka budynku komunalnego przy ul. Lubańskiej 15 i zagospodarowaniem 

terenu. 

 

 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

 1Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

nowej, zmodernizowanej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej po uprzednim zdemontowaniu starej instalacji. 

 

 Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, 

poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-

budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne 

materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 

dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli 

dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 

zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz 

innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

 

 MATERIAŁY 

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. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór 

techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
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 Przewody 

Instalacja wodociągowa będzie wykonana z rur wodociągowych, z polietylenu łączonych przez zgrzewanie. 

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC, uszczelnionych w 

kielichach gumowymi pierścieniami. 

Instalacja wodociągowa ppoż. wykonana będzie z rur stalowych ze szwem, przewodowych, z usuniętym wypływem 

wewnętrznym. 

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

ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 

 

 Armatura 

Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę wypływową o podwyższonym 

standardzie. 

 

 Izolacja termiczna 

Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej grub. 19 

mm, 

Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o niedopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydaną przez 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 

 

 SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w 

czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

 

 TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

 Rury 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić 

w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich 

zanieczyszczenia. 

  

 Elementy wyposażenia 

Transport elementów wyposażenia do „białego montażu” powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się 

transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach 

lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

 

 Armatura 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować w 

magazynach zamkniętych. 

 

 Izolacja termiczna 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami transportu w 

sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
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Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach 

krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest 

odporny na promienie ultrafioletowe. 

Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie 

uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w 

granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

 

 

 WYKONANIE ROBÓT 

 Roboty demontażowe 

Demontaż istniejącej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej wykonywany będzie bez odzysku elementów. 

Przed przystąpieniem do demontażu przewodów zaizolowanych należy zdemontować izolację cieplną. 

Rurociągi stalowe należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości pozwalającej na wyniesienie z budynku i 

transport. 

Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do składnicy złomu lub na najbliższe (uzgodnione 

z Inwestorem) miejsce zwałki. 

 

 Montaż rurociągów 

Rurociągi łączone będą przez zgrzewanie. Wymagania ogólne dla połączeń spawanych określone są w tomie II 

„Warunków technicznych wykonania i odbioru robót ”. 

Rurociągi instalacji ppoż. łączone będą przez spawanie. Wymagania ogólne dla połączeń spawanych określone są 

w tomie II „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót.”. 

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, mogące 

powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń 

mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w 

inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

Kolejność wykonywania robót: 

wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

 wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

 przecinanie rur, 

 założenie tulei ochronnych, 

 ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

 wykonanie połączeń. 

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez 

przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną 

tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość 

osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody 

określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 

Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur 

o średnicy 15–20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. 

Wykonaną instalację należy zaizolować akustycznie wełną mineralną grub. 50 mm. 

Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje. 
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 Montaż armatury i osprzętu 

Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 

 

 Badania i uruchomienie instalacji 

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji 

termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 

Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć. 

Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności należy przeprowadzić dla każdego zładu 

oddzielnie. 

Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 

 

 Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności 

i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu 

prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 

Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. 

W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie 

powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 

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

 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być przeprowadzona 

w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

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

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót 

zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną 

z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

 

 ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” 

W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 

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

ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 

bruzdy w ścianach: – wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w przypadku 

minimalnych spadków odcinków poziomych. 

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót 

i elementów do prawidłowego montażu. 

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru 

technicznego instalacji. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania robót, 
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Dziennik budowy, 

dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców 

materiałów), 

protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczącymi 

zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 

aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 

protokoły badań szczelności instalacji. 

 

 OBMIAR ROBÓT 

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

 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 

i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa 2001. 
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IV.  INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

 WSTĘP 

 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 

wymiany instalacji centralnego ogrzewania w związku z zadaniem pn.: Przebudowa z rozbudową budynku przy ul. 

Lubańskiej 14 wraz z rozbiórka budynku komunalnego przy ul. Lubańskiej 15 i zagospodarowaniem terenu. 

 

 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

 

 Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

nowej, zmodernizowanej instalacji c.o. na poziomie piwnic i parteru. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z 

wykonaniem niżej wymienionych robót: 

 demontaż istniejącej instalacji, 

 montaż rurociągów, 

 montaż armatury, 

 montaż urządzeń grzejnych 

 badania instalacji, 

 wykonanie izolacji termicznej, 

 regulacja działania instalacji. 

 

 Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, 

poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, 

Warszawa 1988. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian 

konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – 

przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 

zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, 

a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 

zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty 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. 

 

 MATERIAŁY 

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 

zagranicznych. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub 

odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór 

techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
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 Przewody 

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana będzie z wielowarstwowych. 

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

ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 

 

 Grzejniki 

Jako elementy grzejne instalacji należy zastosować grzejniki stalowe płytowe kompaktowe z podłączeniem dolnym. 

 

 Armatura 

Zastosować zawory termostatyczne z głowicą termostatyczną nastawną. Nastawy na zaworach zgodnie z 

dokumentacją rysunkową. 

 

 Izolacja termiczna 

Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej grub. 19 

mm. 

Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydaną przez 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 

 

 SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w 

czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

 

 Rury 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić 

w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich 

zanieczyszczenia. 

 

 Grzejniki 

Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie grzejników na paletach 

dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być pakowane grzejniki jednego typu i wielkości. Palety z 

grzejnikami powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich 

przemieszczanie i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się transportowanie grzejników luzem, ułożonych w warstwy, 

zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

 

 Armatura 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować w 

magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny być dostarczone w oryginalnych 

opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub 

pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

 

 

 

http://www.inzynieriabudowlana.com/
mailto:biuro@inzynieriabudowlana.com


ADRES DO KORESPONDENCJI 
INŻYNIERIA BUDWLANA Paweł Młynek 
ul. W. Łokietka 9/3 
59-700 Bolesławiec, Polska 
www.inzynieriabudowlana.com   

 
 

 
tel. kom.:        +48  721-721-441 

tel/fax:   +48 (0) 75 78 44 311   
E-mail: biuro@inzynieriabudowlana.com 

Strona 30  

 

Izolacja termiczna 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami transportu w 

sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 

Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach 

krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest 

odporny na promienie ultrafioletowe. 

Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie 

uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w 

granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

 

 WYKONANIE ROBÓT 

Roboty demontażowe 

Demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany będzie bez odzysku elementów. 

Przed przystąpieniem do demontażu przewodów zaizolowanych należy zdemontować izolację cieplną. 

Rurociągi stalowe należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości pozwalającej na wyniesienie z budynku i 

transport. 

Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do składnicy złomu lub na najbliższe (uzgodnione 

z Inwestorem) miejsce zwałki. 

 

 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. 

Kolejność wykonywania robót: 

 wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

 wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

 przecinanie rur, 

 założenie tulei ochronnych, 

 ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

 wykonanie połączeń. 

Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku źródła ciepła. 

Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie całego 

pionu. 

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez 

przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną 

tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość 

osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6÷8 mm od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez 

przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei 

zabezpieczających. 
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Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych 

co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15÷20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej 

jeden uchwyt. Piony należy łączyć do rurociągów poziomych za pośrednictwem odsadzek o długości ramienia co najmniej 

1 metr, wykonanych tak, aby możliwa była kompensacja wydłużeń przewodów. 

 

 Montaż grzejników 

Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. 

Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosić co najmniej 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. 

 

 Montaż armatury i osprzętu 

Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, z zastosowaniem kształtek. 

Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz pasty miniowej. 

Kolejność wykonywania robót: 

 sprawdzenie działania zaworu, 

 nagwintowanie końcówek, 

 wkręcenie pół-śrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym, 

 skręcenie połączenia. 

Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by wrzeciono było 

skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowe przechodzącej przez oś przewodu. 

Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo 

dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. 

Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy 

odpowietrzników automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym w najwyższych punktach instalacji. Bezpośrednio 

pod zaworem odpowietrzającym należy zamontować zawór kulowy. 

 

 Badania i uruchomienie instalacji 

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji 

termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 

Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej część) kilkakrotnie 

skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości 
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zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody”, lub z 

dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL. 

Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. 

Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności należy przeprowadzić dla każdego zładu 

oddzielnie. 

Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej powyżej 0°C. 

Każdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu próbnym 13 barów. Ciśnienie robocze 

w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczać 10 barów. Próbę szczelności w instalacji centralnego 

ogrzewania należy przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, tzn. ciśnienie robocze powiększone o 2 bary, lecz nie mniejsze 

niż 4 bary. Ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do przekroczenia jego 

maksymalnej wartości 12 barów. 

Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 

0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie instalacji. 

Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie stwierdzono przecieków ani 

roszenia. 

Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 

Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy najwyższych – w miarę 

możliwości – parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. 

Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą instalacji. 

 

 Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności 

i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu 

prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 

Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. 

W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie 

powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 

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

Grubość wykonanie izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej w dokumentacji technicznej więcej niż o 

–5 do +10 mm. 

 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być przeprowadzona 

w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

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

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót 

zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną 

z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 
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 ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, należy dokonać zgodnie z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 

przemysłowe” oraz normą PN-64/B-10400. 

Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 

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

ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 

bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w przypadku 

minimalnych spadków odcinków poziomych. 

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót 

i elementów do prawidłowego montażu. 

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru 

technicznego instalacji centralnego ogrzewania. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania robót, 

Dziennik budowy, 

 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców 

materiałów ), 

 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

 protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

 Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

 zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy 

dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

 protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 

 aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 

 protokoły badań szczelności instalacji. 

 

 OBMIAR ROBÓT 

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

 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  Tom II Instalacje sanitarne 

i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze”. 

PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 

zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”. 

PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych  zamkniętych systemów 

ciepłowniczych. Wymagania”. 

PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania”. 
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PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania”. 

PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania”. 

PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania”. 

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

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)”. 

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

badania odbiorcze”. 

PN– 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody”. 
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V. WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA 

 WSTĘP 

 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 

wykonania instalacji gazowej w ramach zadania Przebudowa z rozbudową budynku przy ul. Lubańskiej 14 wraz z 

rozbiórka budynku komunalnego przy ul. Lubańskiej 15 i zagospodarowaniem terenu. 

 

 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

 

 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie nowej instalacji gazowej. Niniejsza specyfikacja techniczna 

związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

- montaż instalacji gazowych od skrzynki głównej istniejącej do poszczególnych gazomierzy zlokalizowanych na 

klatkach schodowych, 

- montaż instalacji gazowej od poszczególnych gazomierzy do odbiorników gazowych. 

 

 Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, 

poleceniami nadzoru autorskiego i Inwestora oraz zgodnie z art.5, 22 , 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane i „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji gazowej do wprowadzonych zmian 

konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożności ich uzyskania – 

przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 

zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, 

a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 

zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, Normami Branżowymi oraz innymi 

przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

 

 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne 

z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną (OST). 

Instalacja gazowa – układ przewodów gazowych za kurkiem głównym, spełniający określone wymagania 

szczelności, prowadzony na zewnątrz lub wewnątrz budynku wraz z urządzeniami do pomiaru zużytego gazu, armaturą i 

innym wyposażeniem oraz urządzeniami gazowymi wraz z wymaganymi dla danego typu urządzeń przewodami 

spalinowymi, doprowadzonymi do kanałów spalinowych w budynku. 

Konserwacja instalacji gazowej – zespół czynności technicznych związanych z utrzymaniem odpowiedniego stanu 

technicznego instalacji gazowej bez wymiany jej elementów. 
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Kontrola instalacji gazowej – zespół czynności mających na celu stwierdzenie czy instalacja gazowa lub jej część 

znajduje się w dobrym stanie technicznym i kwalifikuje się do dalszej bezpiecznej eksploatacji. 

Kształtka instalacji gazowej – element służący do łączenia ze sobą odcinków przewodu gazowego, umożliwiający 

zmianę kierunku, zmianę przekroju, rozgałęzienie, a także zaślepienie przewodu (kolanko, trójnik, odwadniacz itp.) 

Kurek główny – urządzenie do zamykania i otwierania przepływu paliwa gazowego z przyłącza do instalacji 

gazowej; element odcinający dopływ paliwa z sieci gazowej, za którym rozpoczyna się instalacja gazowa. 

Kurek odcinający – urządzenie nie będące kurkiem głównym, montowane na przewodzie instalacji gazowej w celu 

odcięcia dopływu gazu do części instalacji, gazomierza lub urządzenia gazowego. 

Maksymalne chwilowe zżycie gazu – ilość gazu zużywana w jednostce czasu przez urządzenie lub zespół urządzeń 

gazowych jednego odbiorcy lub grupy odbiorców, obliczone z uwzględnieniem charakterystyki użytkowania urządzeń, 

liczby, rodzaju i nominalnego obciążenia cieplnego urządzeń, jednoczesności ich pracy itp. – wielkość najczęściej 

określana w m3/h. 

Odbiór instalacji gazowej – zespół czynności mających na celu sprawdzenie czy instalacja gazowa została 

wykonana zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowiązującymi normami stanowiącymi podstawę do 

przekazania instalacji gazowej do eksploatacji, podstawową czynnością związaną z odbiorem instalacji gazowej jest próba 

szczelności. 

Odległość bezpieczna przewodów gazowych – odległość usytuowania przewodów gazowych od przewodów lub 

urządzeń innych instalacji oraz elementów wyposażenia obiektu budowlanego, gwarantująca ich bezpieczne użytkowanie. 

Próba szczelności instalacji gazowej – czynność polegająca na utrzymaniu przez określony czas, w instalacji 

gazowej lub jej części, ciśnienia powietrza lub gazu obojętnego, odpowiednio wyższego od ciśnienia roboczego, w celu 

zakwalifikowania do eksploatacji w zakresie szczelności rur, armatury, połączeń oraz urządzeń. 

Przewód gazowy (przewód instalacji gazowej) – odcinek rury stalowej, miedzianej lub wykonanej z materiału 

dopuszczonego do budowy instalacji gazowych, którym rozprowadzany jest gaz do odbiorców lub poszczególnych 

urządzeń gazowych. 

Reduktor ciśnienia gazu – urządzenie służące do obniżania i stabilizacji ciśnienia gazu dostarczanego w wymaganej 

ilości do instalacji gazowej. 

Rura osłonowa – przewód rurowy z materiału niepalnego, chroniący przed oddziaływaniem czynników 

zewnętrznych, wewnątrz którego umieszczony jest przewód instalacji gazowej. 

Wartość opałowa gazu – ciepło spalania gazu pomniejszone o ciepło parowania wody wydzielonej z gazu podczas 

spalania, wyrażona w MJ/m3; wielkość mniejsza od ciepła spalania o około 10%. 

Warunki techniczne przyłączenia – zespół wymagań technicznych, które muszą być spełnione aby wnioskowane 

przez odbiorcę ilości gazu mogły być dostarczone. 

Warunki zasilania – dokument wydawany przez dostawcę gazu na wniosek inwestora, w którym określa się jakie 

wymagania techniczne należy spełnić aby dany obiekt (grupa obiektów) mógł być przyłączony do sieci gazowej. 

Zabezpieczenie przeciwwypływowe (w urządzeniu gazowym) – urządzenie powodujące zamkniecie zaworu na 

dopływie paliwa gazowego w wypadku nie zapalenia się lub zgaśnięcia płomienia w palniku gazowym. 

Zapewnienie dostawy gazu – pisemne zobowiązanie się dostawcy gazu do zaopatrywania 

odbiorcy lub grupy odbiorców w określone paliwo gazowe w wymaganej ilości podanej w [m3/h] i [m3/rok], 

spełniające parametry fizyko-chemiczne określone w Polskich Normach; w dokumencie tym określa się także maksymalne 

chwilowe natężenie przepływu gazu, cel użytkowania gazu, rodzaj zainstalowanych urządzeń gazowych oraz termin, od 

którego możliwa jest dostawa gazu. 
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 MATERIAŁY 

Do wykonania instalacji gazowej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie 

materiały użyte do wykonania instalacji gazowej muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać 

Polskim Normom i  Normom Branżowym. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora 

Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonany według wymagań i w sposób określony 

obowiązującymi normami. Dopuszczalne jest stosowanie zamienników w stosunku do wymienionych rodzajów 

materiałów pod warunkiem, że stosowane zamienniki mają parametry nie gorsze od parametrów odpowiednich materiałów 

wymienionych powyżej. Zamiana wymaga uzyskania akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru. Wprowadzona zmiana 

nie może pogorszyć jakości wykonywanych robót, obniżyć ich trwałości, estetyki i użyteczności oraz nie może stwarzać 

zagrożenia w trakcie prowadzenia robót oraz w późniejszej eksploatacji obiektu. 

 

 Przewody 

Instalacja gazowa w budynku wykonana będzie z rur stalowych PN-80/H-74219 łączonych przez spawanie. 

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

spowodowanych uszkodzeniami. 

 

 Armatura i uzbrojenie 

Należy zamontować skrzynkę gazową oraz system zabezpieczenia instalacji gazowej. 

 

 Materiały do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego 

Materiały do wykonania robót malarskich antykorozyjnych powinny odpowiadać wymaganiom określonym w 

normach przedmiotowych. 

 

 SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 

transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

 

 TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Rury stalowe należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazów. 

Rury luzem układać należy na gładkim i czystym podłożu. Nie należy wsuwać rur o mniejszych średnicach do większych. 

Niedopuszczalne jest „wleczenie” rur po podłożu. Kształtki i złączki powinny być składowane w sposób uporządkowany. 

Warunki ogólne stosowania transportu podano w Ogólnej  Specyfikacji Technicznej (OST). Wykonawca powinien 

dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t. Materiały przewożone powinny być zabezpieczone 

przed przypadkowym przesunięciem i uszkodzeniem w czasie transportu. 

 

 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 w wiązce. 

Rury i urządzenia należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są przewożone, zawiesi 

transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku. Kształtki należy przewozić w odpowiednich 

pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i złączek należy unikać ich zanieczyszczenia. 
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 Armatura 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować w 

magazynach zamkniętych. Armatura specjalna powinna być dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. 

Armaturę łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych. 

 

 WYKONANIE ROBÓT 

Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że: 

 obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót 

instalacyjnych 

 elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają założeniom 

projektowym. 

 

 Montaż rurociągów 

Rurociągi stalowe łączone będą przez spawanie. Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć 

przeszkody (możliwe do wyeliminowani” mogące powodować 

uszkodzenie przewodów np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i elementów 

muru. 

Przed zamontowaniem należy sprawdzić czy elementy przewidziane do zamontowania 

nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń 

(ziemia, papiery, i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie 

wolno używać. 

 Kolejność wykonywania robót: 

 Wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

 Wykonanie gniazd i obsadzenie uchwytów, 

 Przecinanie rur, 

 Gięcie rur stalowych w budynku, 

 Założenie tulei ochronnych, 

 Ułożenie rur 

 Przewody rozprowadzające w budynku prowadzić pod stropem piwnic, 

 Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiorników, 

 Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na podporach 

stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w 

odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury. 

 

W miejscach przejść przewodów przez ściany nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody 

budowlane wykonać w tulejkach ochronnych o średnicy wewnętrznej większej o co najmniej 2cm od średnicy zewn. rury 

przewodu. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem 

termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna 

być większa o 5cm od grubość ściany. Przy przejściach przez dylatację tuleje wykonać z rur stalowych, a przestrzeń 

między przewodem a tuleją wypełnić wełną mineralną lub innym materiałem izolacyjnym nie działającym korozyjnie na 

rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się.  

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być wykonany w 

sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej. 
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Rurociągi łączone będą z armaturą gwintowaną oraz przyrządami kontrolnymi za pomocą połączeń gwintowych z 

zastosowaniem kształtek. Połączenia gwintowane uszczelnić z pomocą konopi lub pasty. 

Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji 

technicznej powykonawczej. Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie 

przekroczyło 1 cm na kondygnację. 

Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją. 

 

Przewody gazowe wewnątrz budynków należy prowadzić w odległościach nie mniejszych 

niż: 

 15 cm od poziomych rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych, umieszczając je nad tymi 

rurociągami, 

 10 cm od pionowych instalacji innych rurociągów z wyłączeniem przewodów elektrycznych, 

 20 cm od przewodów telekomunikacyjnych prowadzonych równolegle, 

 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgałęźnymi zaciskami instalacji elektrycznej, w przypadku 

rurociągów z gazem o ciężarze względnym równym 1 lub mniejszym należy prowadzić nad tymi 

puszkami, a z gazem o ciężarze większym od 1 pod tymi puszkami, 

 60 cm od urządzeń elektrycznych iskrzących, jak wyłączniki, łączniki, bezpieczniki przekaźniki, gniazda 

wtykowe itp. 

 

 Montaż armatury i osprzętu 

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest zainstalowana. 

Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu 

prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. Armaturę na 

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

Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu odpowiednich 

wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie z projektem technicznym. 

Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem z zastosowaniem kształtek. 

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. 

 

 Badanie i uruchomienie instalacji 

Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzić przy temperaturze zewnętrznej powyżej 0*C 

Próbę szczelności i wytrzymałości należy wykonać sprężonym powietrzem o ciśnieniu instalacji 0,1 MPa 

Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmian ciśnienia o 0,1 

bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie instalacji 

Wyniki badań szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 60 min nie stwierdzono spadku ciśnienia 

Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 

 

 Zabezpieczenie antykorozyjne 

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodów rurowych i innych urządzeń 

stalowych wchodzących w skład instalacji. 

Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powłoki malarskie elementów znajdujących się w pomieszczeniach 

zamkniętych, w przestrzeni otwartej. 

http://www.inzynieriabudowlana.com/
mailto:biuro@inzynieriabudowlana.com


ADRES DO KORESPONDENCJI 
INŻYNIERIA BUDWLANA Paweł Młynek 
ul. W. Łokietka 9/3 
59-700 Bolesławiec, Polska 
www.inzynieriabudowlana.com   

 
 

 
tel. kom.:        +48  721-721-441 

tel/fax:   +48 (0) 75 78 44 311   
E-mail: biuro@inzynieriabudowlana.com 

Strona 40  

 

Zabezpieczenie antykorozyjne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 

Przed malowaniem należy usunąć z powierzchni zgorzeliny, rdzę, oleje i smary, żużle i topnik z procesu spawania, 

wilgoć oraz inne zanieczyszczenia. 

Powierzchnie należy przygotować przez mechaniczne usunięcie nierówności i zadziorów, zaokrąglenie krawędzi i 

wyrównanie spoin. 

Powierzchnie należy czyścić bezpośrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie należy zabezpieczyć 

powłoką ochrony okresowej lub zagruntować w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin. Zastosowany „grunt” należy dobrać do 

przewidywanego zestawu malarskiego. 

Oczyszczenie powierzchni ręcznie należy wykonywać za pomocą metalowych szczotek ręcznych lub 

mechanicznych, szlifierek ręcznych, młotków mechanicznych. 

Oleje i smary, których nie usunięto metodami mechanicznymi, należy usunąć metodami odtłuszczania za pomocą 

rozpuszczalnika (benzyny, trójchloroetylenu lub czterochloroetylenu). 

Odtłuszczanie za pomocą przecierania szczotką, pędzlem lub szmatą jest dopuszczalne przed oczyszczeniem 

mechanicznym. Przed malowaniem należy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usunąć pył. 

Na powierzchnię oczyszczoną do 1 – 2 stopnia, gdy okres składowania lub montażu oczyszczonych elementów 

przekracza 2 doby, należy nałożyć powłokę ochrony okresowej. 

Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stanowić podkład pod następne warstwy, które muszą być użyte w 

przewidzianej liczbie i ustalonym zestawie. Gruntów do ochrony okresowej nie należy stosować, jeśli instalacje są 

bezpośrednio po oczyszczeniu malowane farbami podkładowymi zwykłego typu i tak dostarczone do malowania 

nawierzchniowego. 

 

WARUNKI PROWADZENIA PRAC MALARSKICH 

 Wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 75%. 

 Temperatura powietrza nie może być niższa niż 5C. 

 Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyżej 40C. 

 Pokrycie nawierzchniowe należy nakładać po dokonaniu przeglądu powłoki podkładowej. 

 Pokrycie podkładowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub 

 montażu należy poddać renowacji. 

 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Zasady ogólne kontroli 

Ogólne zasady kontroli podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

 

 Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom 

Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inżyniera. 

 

 Kontrola jakości robót 

6.3.1. Warunki przystąpienia do badań 

Badania należy przeprowadzić w następujących fazach: 

a) przed zamurowaniem przejść przewodów przez przegrody budowlane 

b) po ukończeniu montażu i po dokonaniu regulacji 

c) w okresie gwarancyjnym 
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6.3.2. Badanie przewodów 

Należy sprawdzić prawidłowość prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur 

i ich średnic i porównać wyniki z dokumentacją; połączenia gwintowane i kołnierzowe należy wykonać przez 

wyrywkowe oględziny zewnętrzne, sprawdzenie odległości połączeń względem podpór, oględziny zewnętrzne wykonania 

spoin, sprawdzenie ich położenia względem podpór. 

 

Sprawdzenie rozmieszczenia podpór stałych i ruchomych; sprawdzenie spadków przewodów, sprawdzenie przejść 

przewodów przez ściany i stropy, położenia połączeń kołnierzowych, sprawdzenie odległości przewodów względem 

przegród budowlanych oraz względem siebie, sprawdzenie prawidłowości łączenia pionów z przewodami poziomymi. 

 

6.3.3. Badanie armatury obejmuje 

Badanie typu armatury, badanie prawidłowości umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidłowości działania 

poszczególnych elementów, sprawdzenie cech legalizacji. 

 

6.3.4. Badanie szczelności 

Badanie szczelności, zwanej próbą odbiorową podlegają wszystkie odcinki instalacji od kurka głównego do 

urządzeń gazowych. W zależności od przyjętych rozwiązań technicznych instalacji gazowej, próby odbiorowe mogą być 

wykonane częściami, szczególnie wówczas, gdy jest kilka przyłączy zakończonych kurkami głównymi. Badanie 

szczelności instalacji należy wykonać za pomocą sprężonego powietrza lub gazu obojętnego pod ciśnieniem 100 kPa, 

utrzymywanego przez 60 minut. Do wykonania próby szczelności niedopuszczalne jest stosowanie gazów palnych. Do 

próby szczelności instalacji nie należy przystępować bezpośrednio po napełnieniu instalacji powietrzem lub gazem 

obojętnym, ponieważ temperatura sprężonego powietrza jest wyższa od temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury 

następuje po pewnym okresie czasu, zależnym od objętości przewodów poddawanych próbie oraz temperatury otoczenia. 

Ze względu na możliwość wystąpienia wahań temperatury powietrza wewnątrz przewodów i tym samym zmian ciśnienia, 

prób szczelności nie można też wykonywać w warunkach, gdy część instalacji podlega wpływom promieniowania 

słonecznego. Przeprowadzenie próby odbiorowej jest możliwe wówczas, gdy urządzenie do pomiaru ciśnienia będzie 

wykazywało jego stabilność. Pomiar ciśnienia podczas próby należy wykonać z zastosowaniem manometru, tak zwanej 

„U-rurki” manometru jednosłupowego, napełnionego rtęcią. Dopuszczalne jest stosowanie innego typu urządzenia pod 

warunkiem, że posiada ono aktualne świadectwo legalizacji i gwarantuje dokładność pomiaru wymaganą dla tego typu 

badania. Instalacje gazową uznaje się za szczelną i nadającą się do uruchomienia, jeżeli podczas próby szczelności nie 

zostanie stwierdzony spadek ciśnienia przez urządzenie pomiarowe. W przypadku, gdy podczas próby instalacja gazowa 

nie będzie szczelna, należy usunąć przyczyny i próbę wykonać powtórnie 

 

 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej  Specyfikacji Technicznej (OST) 

 

 Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji wewnętrznej gazu 

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie instalacji i w 

szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma 

nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji. 

Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących 

rodzajów robót: 

a) wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary 

otworu; 
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b) zgodność wykonanych przejść przez przegrody z projektowanymi spadkami; 

Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość 

wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. 

W protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. 

W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do 

prawidłowego wykonania instalacji, w protokole należy określić zakres i termin wykonania 

prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać 

odbioru międzyoperacyjnego. 

 

 Odbiór techniczny częściowy instalacji wewnętrznej gazu 

Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji gazowej, do 

których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: 

- uszczelnień przejść w przepustach oraz przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub 

utrudnione w fazie odbioru końcowego (technicznego). 

  

Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego (technicznego) jednak bez 

oceny prawidłowości pracy instalacji. 

 

W ramach odbioru częściowego należy: 

a) sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz z 

ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie; 

b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich 

punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika 

budowy; 

c) przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, 

zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W protokole 

należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub lokalizację części instalacji, które były objęte 

odbiorem częściowym. Do protokołu odbioru należy załączyć protokoły niezbędnych badań odbiorczych. W przypadku 

negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub 

uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego. 

 

 Odbiór techniczny końcowy instalacji wewnętrznej gazu 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu następujących warunków: 

a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, 

b) instalację odpowietrzono, wypełniono gazem doprowadzając go do wszystkich odcinków instalacji oraz urządzeń 

gazowych; 

c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym; 

d) zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na poprawność eksploatacji 

instalacji wewnętrznej gazu. 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 

dokonanymi w czasie budowy); 
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b) dziennik budowy; 

c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowę i 

przepisami; 

d) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych; 

e) protokoły odbiorów technicznych częściowych; 

f) protokoły wykonanych badań odbiorczych; 

g) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano instalację; 

h) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym; 

i) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów; 

j) instrukcję obsługi instalacji; 

 

W ramach odbioru końcowego należy: 

a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym 

powykonawczym 

b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi 

w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku 

budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstw 

c) sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 

d) sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych 

e) sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych 

f) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji gazowej do 

użytkowania lub 

protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz 

z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 

Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. 

W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania 

instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić 

ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto stwierdzić czy w 

czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, 

uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi przyczynami. 

 

 OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót należy prowadzić w jednostkach zgodnych z przedmiarami robót: 

- elementy liniowe w mb; 

- elementy powierzchniowe w m2; 

- inne w sztukach. 

 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest wynagrodzenie ofertowe określone w umowie. 
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 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Polskie Normy 

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

stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania. 

PN80/H - 74219 rury stalowe czarne. 

PN-92-M-54832/02 Gazomierze miechowe. Wymagania i badania. 

PN-92-M-54832/01 Gazomierze. Ogólne wymagania i badania. 

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 

rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych. 

10.2. Inne dokumenty 

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 – Prawo budowlane 

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 – warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki 

i ich usytuowanie 

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 

Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31.08.1993r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy w zakładach produkcji, przesyłania i rozprowadzania gazu (paliw płynnych) 

oraz prowadzących roboty budowlano-montażowe sieci gazowych (Dz. U. Nr 83, poz. 392 

i Nr 115 poz. 513). 

Zarządzenie MP z dnia 20.08.88r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji urządzeń 

i instalacji energetycznych służących do przesyłania paliw gazowych. 

Instalacje Gazowe. Warunki Techniczne. Wymagania Odbioru i Eksploatacji – opracowane 

przez COBO – PROFIL Sp. z o.o. Warszawa. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II Instalacje 

 sanitarne i przemysłowe – opracowane przez COBRTI INSTAL – wydawnictwo ARKADY – 1988 
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VI. KANALIZACJA DESZCZOWA 

 WSTĘP. 

 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

budową kanalizacji deszczowej w związku z zadaniem pn.: Przebudowa z rozbudową budynku przy ul. Lubańskiej 14 wraz 

z rozbiórka budynku komunalnego przy ul. Lubańskiej 15 i zagospodarowaniem terenu. 

 

 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

 Zakres robót objętych ST 

Roboty,  których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie kanalizacji deszczowej. 

 W zakres tych robót wchodzą: 

- roboty przygotowawcze, 

-  roboty ziemne, 

- odwodnienie wykopów, 

- roboty montażowe, 

- budowa studni, 

- ochrona przed korozją, 

- podłączenie kanałów i wpustów deszczowych, 

- kontrola jakości.  

 

 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami. 

1.4.1. Kanał - liniowy obiekt inżynierski  do grawitacyjnego odprowadzenia  wód. 

1.4.2. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzenia wód opadowych.  

1.4.3. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią 

kanalizacji deszczowej. 

1.4.4. Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzełazowym 

przeznaczony do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.  

1.4.5. Studzienka monolityczna - studzienka, której co najmniej komora robocza jest 

wykonana w konstrukcji monolitycznej. 

1.4.6. Studzienka prefabrykowana - studzienka, której co najmniej zasadnicza część 

komory roboczej i komin włazowy są wykonane z prefabrykatów. 

1.4.7. Studzienka kołowa - studzienka z komorą roboczą w kształcie koła w planie. 

1.4.8. A0/H//I włazowy - szyb łączący komorę roboczą z powierzchnią terenu, 

przeznaczony do wchodzenia i wychodzenia obsługi. 

1.4.9. Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do 

przepływu wód. 

1.4.10. Wysokość komory roboczej - odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty 

przykrycia komory roboczej, a rzędną spocznika przy ścianie komory.  

1.4.11. Spocznik - element dna studzienki pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej.  
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1.4.12. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych 

studzienek kanalizacyjnych, składający się z korpusu i pokrywy. 

l.4.13. Płyta pokrywowa (pośrednia) - płyta przykrywająca komorę roboczą studzienki kanalizacyjnej. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną. 

 

 MATERIAŁY 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami 

Dokumentacji Projektowej i ST. Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o proponowanych źródłach 

otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość 

wariantowego wyboru rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o 

swoim wyborze tak szybko jak to możliwe przed użyciem materiału albo w okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru. 

W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji 

Inspektora Nadzoru materiał z innego źródła. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony 

bez zgody Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem za wykonaną pracę. 

 

 Rury kanalizacyjne 

Zaprojektowano rury: 

 200 - 225 PVC LITE - 83,7 mb 

 

 Studzienki rewizyjne i ich elementy. 

Na rurociągu kanalizacji deszczowej zaprojektowano: 

 studzienki polipropylenowe ø425, zakończone włazem żeliwnym ø600 klasy D400 – S1, S2, i S3, 

 studnię betonową ø1000 zakończoną włazem zeliwnym ø600 klasy. D400 

 

 Wpusty deszczowe 

Zaprojektowano 4 wpusty deszczowye uliczne 500x500 ze zintegrowanym osadnikiem zakończone rusztem 

500x500 klasy D400. Pusty uliczne wykonane z PE z poziomymi i pionowymi żebrami usztywniającymi.  

 

2.3.1. Beton hydrotechniczny. 

Beton do budowy studzienek kanalizacyjnych oraz wylotów powinien odpowiadać wymaganiom normy BN-

62/6738-93. 

 

2.3.2. Beton zwykły 

Beton zwykły służy do wykonania ławy lub otuliny kanału, powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-

06250. 

 

2.3.3. Zaprawy budowlane zwykłe 

Zaprawy budowlane do połączenia elementów prefabrykowanych, powinny odpowiadać 

wymaganiom normy PN-90/B-14501. 
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2.3.4. Woda 

Woda do betonu i zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. 

 

2.3.5. Piasek do zapraw 

Piasek do zapraw powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-79/B-06711.  

 

 

2.3.6. Kruszywo mineralne 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-86/B-06712 

 

2.3.7. Cement portlandzki 25 lub 35. 

Cement portlandzki powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-B-19701. 

 

2.3.8. Cement hutniczy 25 lub 35 

Cement hutniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-B-19701. 

 

2.3.9. Kręgi żelbetowe do wykonania studni kanalizacyjnych 

Do budowy studzienek należy używać kręgów żelbetowych o średnicy Ø 1000mm, wysokości 100, 50 cm 

posiadających świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

 

Kręgi żelbetowe powinny spełniać wymagania normy BN-86/987-08. 

 

2.3.10. Płyta przykrywowa 

Studnię kanalizacyjną o średnicy Ø1000 należy przykryć płytą żelbetową. 

 

2.3.11. Włazy kanałowe typu ciężkiego-powinny odpowiadać PN-H-74051-2/1994 

 

2.3.12. Pierścień odciążający 

Studnie zlokalizowane w jezdniach i dojazdach do posesji winny być przykryte płytą żelbetową wg pkt.2.2.10 

posadowioną na pierścieniu odciążającym: 

 

2.3.13. Podbudowa pod pierścień odciążający i kineta z betonu B-15. 

 

2.3.14. Krąg denny z komorą roboczą 

Krąg denny z komorą roboczą stanowi całość monolityczna stanowiącą dno studzienki i komorę roboczą. Do 

budowy należy używać kręgów dennych o średnicy Ø1000mm i wysokości 50 lub 100 cm. 

Zaleca się stosowanie kręgów dennych z fabrycznie wbudowanymi na odpowiednich wysokościach szczelnymi 

przejściami na wloty i wyloty kanałów oraz wykonaną komorę roboczą i kinetę. 

W przypadku braku w kręgu dennym zamontowanych fabrycznie przejść szczelnych dla projektowanych kanałów 

przejścia należy wykonać podczas realizacji studzienki. 

 

2.3.15. Piasek na podsypkę i obsypkę rur. 

Piasek na podsypkę i obsypkę rur kanalizacyjnych wg PN-87/B-01100. 
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 Materiały izolacyjne i uszczelniające. 

2.4.1. Kit olejowy i poliestrowy - to kity budowlane trwale plastyczne służące do uszczelniania przejść rur 

przez ściany studzienek wg BN-85/6753-02. 

 

2.4.2. Papa izolacyjna - powinna spełniać wymagania PN-90/B-0415. 

 

2.4.3. Lepik asfaltowy wg PN-74/B-26640. 2.5,4.Izoplast R i B. 

Izoplast „R" - kompozycja bitumiczno-rozpuszczalnikowa do gruntowania i wykonania powłok w gruntach 

suchych. 

Izoplast „B" - kompozycja bitumiczno-winylowa do zabezpieczeń przeciwwilgociowych i wodochronnych na 

podłożu z izoplastu „R". 

 

 Składowanie materiałów na placu budowy. 

Powinno odbywać się na terenie równym i utwardzonym z możliwością odprowadzenia wód opadowych. 

Rury z tworzyw sztucznych przechowywać w pozycji poziomej w stosach o 

wysokości nie przekraczającej 1.5 m . Temperatura w miejscu przechowywania nie 

powinna przekraczać +30°C. 

W przypadku poziomego składowania rur, pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach  

drewnianych, zabezpieczając klinami umocowanymi do podkładów pierwszy i ostatni element warstwy przed 

przesunięciem z ułożeniem równolegle. 

Zaleca się składowanie rur na paletach w opakowaniu producenta. 

Kręgi można składować poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokości l.8 m. 

Przy pionowym składowaniu stosować podkłady i kliny podobnie jak przy składowaniu rur. 

Włazy należy składować w pozycji wbudowania.  

Pokrywy żelbetowe należy składować poziomo. 

Cement, materiały izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy należy składować w magazynie zamkniętym. 

Kruszywa tj. żwir, pospółkę i piasek do zapraw należy składować w pryzmach. Studzienki kanalizacyjne i ściekowe oraz 

kształtki z PVC należy składować pod zadaszeniem w opakowaniach fabrycznych. 

 

 Odbiór materiałów na budowie. 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami 

odbioru technicznego. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i 

zgodności z danymi producenta. 

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości 

ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inspektora Nadzoru.  

 

 SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 

pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych , programie zapewnienia jakości  lub 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera.  

W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inżyniera. 
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Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 

tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 

przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 

Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

 TRANSPORT. 

 Wymagania ogólne. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą określone w projekcie 

organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów . 

Środki transportu winny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej Specyfikacji Technicznej, jeżeli 

gabaryty lub masy elementów konstrukcyjnych lub urządzeń wyposażenia wymagają specjalistycznego sprzętu 

transportowego. 

 Transport poziomy. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu 

na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób 

ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone do transportu a Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich  uszkodzeń wynikłych z tego faktu zgodnie z poleceniami Inżyniera.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 

na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

 Transport pionowy . 

Do transportu  pionowego materiałów na terenie budowy należy używać żurawi samochodowych o odpowiednim 

udźwigu i wysięgu podanych w Specyfikacjach Technicznych lub uzgodnionych przez Wykonawcę z Inżynierem. 

Do załadunku i wyładunku materiałów na środki transportu  mogą być używane wózki widłowe. 

 

 5WYKONANIE ROBÓT. 

 Prace wstępne 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z budową kanalizacji deszczowej. 
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 Roboty przygotowawcze 

Podstawę wytyczenia trasy kanału deszczowego stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna. 

Wytyczenie w terenie osi rur i studzienek w terenie przez odpowiednie służby geodezyjne Wykonawcy. 

Usunięcie drzew i krzewów w pasie budowy kanałów. 

Usunięcie humusu spycharką i ułożenie w pryzmy, poza zasięgiem robót. 

Usunięcie nawierzchni asfaltowych wraz z podbudową przy przekroczeniu pod istniejącymi drogami lokalnymi. 

Zdjęty materiał należy złożyć tak, aby zapobiec zmieszaniu z ziemią przeznaczoną do odwozu. 

Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe z rzędnymi 

sprawdzanymi przez służby geodezyjne Wykonawcy. 

W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy prowizorycznie ogrodzić od 

strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 

 

 Roboty ziemne 

Całość wykopów pod kanalizację  wykonywać jako wykopy liniowe wąskoprzestrzenne 

szalowane, stosując w miarę możliwości gotowe szalunki klatkowe. 

Przewiduje się wykopy mieszane, mechaniczne i ręczne. W miejscu  kolizji z uzbrojeniem 

podziemnym roboty muszą być wykonywane ręcznie. Kolidujące uzbrojenie należy zabezpieczyć 

na czas wykonywania robót. 

Roboty ziemne winny być  wykonywać zgodnie z normą  BN-8836-02 i BN-72/8932-01 „Wykopy 

otwarte pod przewody wodociągowe i  kanalizacyjne”. Przewidziano wymianę całości gruntu na 

grunt mineralny, piasek średnioziarnisty. Dodatkowo w miejscach projektowanych studzienek 

należy wykonywać wykopy obiektowe o wym. 3,0 x 3,5m. Dla wykopów pod studzienki 

projektuje się zastosowanie gotowych szalunków w postaci komór słupowych.  

Zakłada się  odwóz mas ziemnych odległość do 10 km na miejsce składowania wyznaczone przez inwestora. 

Projektuje się wykopy oszalowane  z szalunkiem klatkowym  z odwozem  urobku  j.w.,  głębione mechanicznie koparką 

podsiębierną. W trakcie wykonywania robót ziemnych bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i P.POŻ. 

W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze 

umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę 

rzędnych dna. 

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. 

 

 Odwodnienie dna wykopu  

W zakresie projektowanych elementów kanalizacji deszczowej nie występuje woda gruntowa. 

 

 Podsypka 

Pod kanały budowane na podłożu z gruntów niespoistych należy wykonać podsypkę z piasku, pospółki lub ze żwiru 

(filtracyjną) grubości 10 cm. 

Podsypkę należy zagęścić ubijakami mechanicznymi lub płytami wibracyjnymi. 

 

 Roboty montażowe 

Sposób budowy kanału musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków zgodnie z 

Dokumentacją Projektową oraz spełniać warunki określone w normie PN-B-10735 :1992. 
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Przy układaniu kanału należy zachować prostoliniowość osi zarówno w płaszczyźnie poziomej  

jak i pionowej. 

 

5.6.1. Układanie rur 

Przed ułożeniem rur, należy dokonać oględzin, czy w czasie transportu z placu budowy na miejsce montażu nie 

powstały uszkodzenia materiału lub izolacji. 

Rury opuszczać do wykopu powoli, ostrożnie, za pomocą trójnoga z wielokrążkiem wyposażonych w zawiesia z lin 

konopnych. 

Przy układaniu rur należy posługiwać się celownikiem, pionem i krzyżem celowniczym. Najniższy punkt dna 

układanej rury powinien znajdować się dokładnie na kierunku osi budowanego kanału. Rura powinna być ułożona wg 

projektowanej niwelety, centrycznie z wcześniej ułożonym odcinkiem kanału i ściśle przylegać do podłoża na całej swej 

długości. Po ułożeniu należy rurę zabezpieczyć przed przesunięciem przez podbicie „pachwin" piaskiem. 

Przy nierównym ułożeniu rury w wykopie, rurę należy podnieść i wyrównać podłoże podsypką z dobrze ubitego 

piasku lub żwiru. Niedopuszczalne jest wyrównanie położenia rury przez podłożenie kawałka drewna, cegły lub kamienia. 

Połączenie rur wykonać zgodnie z instrukcją producenta. Po ukończeniu dnia roboczego należy zabezpieczyć końce kanału 

przed zamuleniem wodą deszczową. Po ułożeniu kanału i wykonaniu próby szczelności należy wykonać piaskową obsypkę 

rur do wysokości co najmniej 30 cm ponad wierzch przewodu, ale nie mniej niż 3/4 średnicy kanału. 

Ze szczególną starannością należy podbić podsypkę „pachwin". 

 

5.6.2. Regulacja istniejących studzienek kanalizacyjnych i wpustów. 

Dla dostosowania włazów studzienek kanalizacyjnych, i wpustów ściekowych (regulacją pionową), należy dokonać 

przez wykonanie ramek dystansowych lub podmurowanie z cegły kanalizacyjnej na zaprawie cementowej kl. 80. 

 

 Zasyp wykopu 

Po dokonaniu odbioru ułożonych rur, armatury i obiektów można przystąpić do zasypania wykopu. Sprawdzenie 

zagęszczenia co 50 m. 

 

5.7.1. Zasypanie wykopów obiektowych 

Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych i antykorozyjnych elementów betonowych, żelbetowych i stalowych 

np. ścian studzienek , płyt fundamentowych komór i innych, należy przystąpić do zasypywania wykopów. 

Do zasypu należy używać gruntów sypkich nie zawierających kamieni, torfu i pozostałości materiałów 

budowlanych. Zasyp należy wykonać warstwami grubości 0,25 m z zagęszczeniem ręcznym lub mechanicznym.Przy 

ścianach obiektów należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić izolacji. Pozostały nadmiar ziemi z wykopu należy 

odwieźć w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. 

 

5.7.2. Zasypywanie rur do wysokości strefy niebezpiecznej - 30 cm ponad wierzch rury  

Zasypywanie przewodów należy rozpocząć od równomiernego obsypania rur z boków z dokładnym ubiciem piasku, 

warstwami grubości 10-20 cm , z podbiciem „pachwin". Ubicie piasku ręcznie ubijakami o różnym kształcie i ciężarze 2.5 

do 3.5 kg. 

Zasypywanie należy wykonać ostrożnie, aby nie uszkodzić rur . 

Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne i chodzenie po rurach na odcinku strefy niebezpiecznej. 

Studzienki i inne obiekty na sieci należy obsypać gruntem bezokruchowym lub piaskiem. 

Na wykonanej warstwie piasku należy ułożyć taśmę znacznikową z PVC z wkładką metalową. 
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5.7.3. Zasypanie rurociągów do poziomu terenu 

Pozostały wykop należy zasypać warstwami ziemi o grubości 20-30 cm , z zagęszczaniem mechanicznym. 

Zasypywanie wykopów podczas mrozów jest niedopuszczalne bez uprzedniego rozmrożenia ziemi. Powstały nadmiar 

ziemi z wykopów należy odwieźć na miejsce wskazane przez Inwestora. 

 

 Ochrona przed korozją 

Zewnętrzne ściany studzienek należy zabezpieczyć 2 x lepikiem , a na odcinkach przebiegających poniżej 

zwierciadła wody gruntowej należy ściany studzienek zaizolować 2 x izoplastem B lub papą na lepiku ze ścianką 

dociskową. 

 

 Rozbiórka nawierzchni 

W zakres robót rozbiórkowych wchodzi rozbiórka istniejących nawierzchni drogowych w pasie wykopów pod 

realizowane uzbrojenie podziemne. 

 

 Odbudowa nawierzchni wg części kosztowej opracowania 

 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 

robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 

próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 

zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach 

Technicznych. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w Specyfikacjach Technicznych, 

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Jeżeli Wykonawca dysponuje własnym laboratorium, dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 

norm określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 

urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 

niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie 

do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania badań do specjalistycznego laboratorium, Inżynier może 

wymagać dokumentów potwierdzających uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

Kontrolę jakości robót prowadzić zgodnie z normą PN-B-10735:1992 
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 OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera  o zakresie obmierzanych robót i 

terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów .  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie / wykazie cen  lub gdzie indziej 

w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 

Korekta ewentualnych błędów lub pominiecie pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy 

i akceptacji Inżyniera po porozumieniu z Inwestorem, jeżeli zawarta umowa nie stanowi inaczej.  

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej  płatności na rzecz 

Wykonawcy lub innym w czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

Jednostkami obmiarowymi przy budowie kanalizacji deszczowej są: 

l km kanału każdej średnicy i rodzaju,  

l szt. regulacji pionowej studzienek ściekowych lub kanalizacyjnych. 

 

 ODBIÓR ROBÓT 

 Wymagania ogólne dotyczące odbioru 

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 

-wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań 

-protokoły wszystkich odbiorów robót zanikających 

-inwentaryzacja geodezyjna kanałów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawnioną jednostkę 

geodezyjną 

Odbiór przeprowadzić zgodnie z normą PN-B-10735/1992. 

 Rodzaje odbiorów 

Odbiór kanalizacji obejmuje: 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu (wykopy, podłoże,  fundamenty, izolacje) 

- odbiór końcowy obejmujący wszystkie elementy robót objęte n/n specyfikacją 

- odbiór ostateczny (po upływie okresu gwarancyjnego) 

 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną ilość robót zgodnie z jednostkami wymienionymi w poz. 7. Płatność 

za jednostkę obmiarową należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną wykonanych robót. Cena wykonania robót 

obejmuje: 

- roboty przygotowawcze dostarczenie materiałów, wykonanie i umocnienie ścian wykopu, opracowanie projektu i 

wykonanie odwodnienia wykopu, przygotowanie podłoża, ułożenie rur kanalizacyjnych, wykonanie studzienek 

rewizyjnych i ściekowych, ułożenie przykanalików, 

wykonanie izolacji elementów betonowych i żelbetowych, zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem gruntu, odwoz 

nadmiaru ziemi, 

- regulację włazów studzienek ściekowych i kanalizacyjnych, doprowadzenie terenu do stanu projektowanego, 

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
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 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Normy 

BN-83/8971-06.00 Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania. 

BN-86/8971-08       Prefabrykaty budowlane z betonu.  

Kręgi betonowe i żelbetowe PN-H-74051/1994 

Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. PN-H-74051-2:1994 Włazy kanałowe. Klasa B,C, D. PN-88/H-

74080/01    

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze PN-92/B-10729      Kanalizacja . 

Studzienki kanalizacyjne. 

PN-87/B-010700 

PN-93/H-74124 

PN-85/B-01700 PN-68/B-06050 BN-83/8836-02 BN-62/6738-03 

PN-88/B-06250 PN-85/B-23010 PN-90/B-14501 PN-88/B-32250 PN-86/B-01300 PN-88/B-30030 PN-79/B-06711 

PN-87/B-01100 

PN-86/B-06712 PN-B-19701 

PN-86/B-01802 PN-80/B-01800 

BN-85/6753-02 PN-90/B-04615 PN-74/B-24620 PN-74/B-24622 PN-76/B-12037 

 

 Inne dokumenty. 

Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. 

Obiekty i elementy wyposażenia , Terminologia. 

Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach użytkowych przez pojazdy i 

pieszych. 

Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie. 

Wodociągi i kanalizacje. 

Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne. 

Roboty ziemne budowlane. 

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze 

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy  odbiorze 

Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne. 

Beton zwykły. 

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia. 

Zaprawy budowlane zwykłe. 

Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

Cementy. Terminy i określenia. 

Cement. Klasyfikacja. 

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i 

określenia. 

Kruszywa mineralne do betonu. 

Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Nazwy i określenia. 

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i określenia. Kity 
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budowlane trwale plastyczne , olejowy i poliestyrenowy. Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. Lepik asfaltowy 

stosowany na zimno. Roztwór asfaltowy do gruntowania. Cegła kanalizacyjna. 

Instrukcja projektowania , wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

i polietylenu. Zewnętrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. 

Instalacje sanitarne i przemysłowe. ARKADY - 1987 r. 

Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o obowiązujące normy i przepisy. 
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