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45332000-3  roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
45231300-8  roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzanie 

ścieków 
    

Wymagania ogólne 
 instalacja wod.-kan i przyłącze wodociągowe – budowa pawilonów handlowych 

 przy ul. Furmańskiej w Kwidzynie 
   

  
 
1.  WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót „Wymagania Ogólne" odnosi się do wspólnych 

wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych , które zostaną wykonane 

podczas  termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Warszawskiej 75 w Kwidzynie. 
 

1.2. Zakres robót objętych ST 

 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami 

Technicznymi dotyczącymi poszczególnych rodzajów robót: 

 

 

Lp. Nr ST Numer i tytuł specyfikacji 

1.1  01 Instalacja wod-kan   

1.2 02 Przyłącze wodociągowe  

 

Normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane 

przez Wykonawcę w języku polskim. 
 

1.3  Określenia podstawowe 

 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
aprobata techniczna - to  pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do 

stosowania w budownictwie; 
budynek - to obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 

pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; 
budynek użyteczności publicznej - to budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru 

sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, 

opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi 

pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz 

inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek 

użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny, 
budowla -  to każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury,  
budowa -  to wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, 
nadbudowę obiektu budowlanego; 
dokumentacja budowy - to pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 

budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące 

realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montażu - także dziennik montażu; 
dokumentacja powykonawcza - to  dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 
dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do 

notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 

dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 

Inspektorem, Wykonawcą i Projektantem. 
kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
kondygnacja - to pozioma, nadziemna lub podziemna część budynku, zawartą między podłogą na stropie 
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lub warstwą wyrównawczą na gruncie a górną powierzchnią podłogi bądź warstwy osłaniającej izolację 
cieplną stropu znajdującego się nad tą częścią, przy czym za kondygnację uważa się także poddasze z 

pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz poziomą część budynku stanowiącą przestrzeń na 

urządzenia techniczne, mającą wysokość w świetle większą niż 1,9 m, przy czym za kondygnację nie 

uznaje się nadbudówek ponad dachem, takich jak maszynownia dźwigu, centrala wentylacyjna, 

klimatyzacyjna lub kotłownia gazowa, 
kondygnacja nadziemna - to kondygnacja, której nie mniej niż połowa wysokości w świetle, co najmniej 

z jednej strony budynku, znajduje się powyżej poziomu projektowanego lub urządzonego terenu, a także 

każdą usytuowaną nad nią kondygnację, 
kondygnacja podziemna - to kondygnacja, której więcej niż połowa wysokości w świetle, ze wszystkich 

stron budynku, znajduje się poniżej poziomu przylegającego do niego, projektowanego lub urządzonego 

terenu, a także każdą usytuowaną pod nią kondygnację, 
materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora. 
pozwolenie na budowę - to  decyzja administracyjna zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy 

lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego; prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane - to tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania 

wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 

przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych; 
projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
remont - to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 

odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się 
stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym; roboty budowlane - to  

budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - zbiór zasad, wymagań oraz opisów 

technologicznych dotyczących wykonania poszczególnych czynności związanych z wykonaniem zadania 

budowlanego. W dalszej części specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych będzie 

nazywana dla uproszczenia Specyfikacją Techniczną, oznaczoną w. skrócie ST. 
Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 

wykonania. 
teren budowy - to przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 
przez urządzenia zaplecza budowy; 
wyrób budowlany - to wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 

wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym 

połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową; 
zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 

technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych.  
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 

 

1.4.1. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Inspektora Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 

są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Umownych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu 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 niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 

innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 

1.4.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
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Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora, 

tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

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

Cenę Umowną. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

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

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i 

innych. 
 

1.4.3. 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: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

możliwością powstania pożaru. 
 

1.4.4. 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. 
 

1.4.5. 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. 
 

1.4.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegaj ą 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 

 

1.4.7.  Ochrona i utrzymanie robót 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane na 

budowie od daty rozpoczęcia robót do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 

momentu odbioru ostatecznego. 

Uszkodzenia powstałe na skutek złego, lub braku, utrzymania Wykonawca naprawi na własny koszt. 
 

1.4.8.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 

inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
 
1.4.9.  Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

 

Gdziekolwiek w Umowie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt 
i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w umowie nie 

postanowiono inaczej.  
 

1.4.10. Szkody i zniszczenia 

 

Jeżeli w trakcie prowadzenia prac Wykonawca naruszy czyjąś własność (prywatną lub publiczną) ma 

wówczas obowiązek do na prawy lub zadośćuczynienia w wysokości ustalonej w trakcie negocjacji lub 

odpowiedni sąd. Koszt napraw i uszkodzeń wliczone są w Cenę Umowną. 
 

2.  MATERIAŁ 

 

2.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor  zezwoli Wykonawcy na użycie tych 

materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 

przewartościowany przez Inspektora. 
 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 

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

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

kontroli przez Inspektora. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych 

z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 

 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiału w 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim wyborze. Wybrany i 

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

Podane w specyfikacji nazwy handlowe materiałów są przykładowe. Wykonawca może stosować dowolne 

materiały spełniające odpowiednie wymagania. 
 

3.  SPRZĘT 

 

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

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie 

zapewnienia jakości (PZJ) lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora. 
 

4.  TRANSPORT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

5.  WYKONANIE ROBOT 
5.1. 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, 

projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora. 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i 

wytycznych. Polecenia Inspektora 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. 
 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu 

zapewnienia jakości (PZJ), 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 Inspektora. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  
a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

• bhp, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość  wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

 

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

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 

Projektowej i ST. 
 

6.3. Certyfikaty i deklaracje 

 

Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

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

dokumentów technicznych, 

2. 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 Szczegółowej Specyfikacji 

Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 

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

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj ą tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.4. Dokumenty budowy 
6.4.1. Dziennik Budowy 

 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy . 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 
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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 jej 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 Inspektora. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, uzgodnienie przez Inspektora 

programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia 

poszczególnych elementów robót, przebieg robót trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i 

przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia Inspektora, daty zarządzenia wstrzymania robót, z 

podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych   i 

ostatecznych odbiorów robót,  wyjaśnienia uwagi i propozycje Wykonawcy. 

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

Inspektorowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 

lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest 

jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 

7.  ODBIÓR ROBOT 

 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 

7.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

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

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 

jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Inspektora. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 

7.2. 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 Inspektor. 

 

7.3. Odbiór ostateczny robót 
7.3.1. Zasady odbioru ostatecznego 

 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inspektora. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umownych, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

Dokumentacją Projektową i ST. 

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

robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. 
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, 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 i bezpieczeństwo ruchu, komisja 

dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w Dokumentach Umownych. 

 

7.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 

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. Dzienniki Budowy. 

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

5. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

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

urządzeń. 
6. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

7.4. Odbiór pogwarancyjny 

 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

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

opisanych w punkcie 7.3. „Odbiór ostateczny". 

 

8.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
8.1  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 Szczegółowej 

Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 
- Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

- Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy. 

- Wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 

- Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 

- Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

lub , na zasadach określonych w Umowie. 
 

9.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (J.t.: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi 

zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.1133) 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca  2003 r w sprawie 
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uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. (Dz. U. Nr 121, poz. 1137) 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.  w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych  (Dz. U. Nr 121, poz.1139) 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. Nr 121, poz. 1138) 

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r.  o Inspekcji Sanitarnej (J.t.: Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575 z 

późniejszymi zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r.  w sprawie uprawnień 
rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektów obiektów 

budowlanych, w których przewiduje się pomiesz-czenia pracy, oraz trybu powoływania członków Komisji 

Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców ( Dz. U. Nr 62, poz. 290) 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.  w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (J.t.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 

1126) 

Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 77, poz. 335, z późniejszymi 

zmianami) 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późniejszymi 

zmianami) 

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. O wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach i 

zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085) 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach.(Dz. U. Nr 62, poz.628) 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad 

usuwania, wykorzystania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 145, poz. 942) 

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, 

poz.1568, z późniejszymi zmianami) 
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ST 01- Instalacje wod.-kan 
 
1.          Wstęp 
 
1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

robotami instalacyjnymi – instalacje wod. - kan wykonywanymi w ramach realizacji robót związanych z budową 
pawilonów handlowych przy ul. Furmańskiej w kwidzynie. 
1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

l.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie przy wykonywaniu robót instalacyjnych (instalacje wod.-

kan.) w ramach budowy pawilonów handlowych 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz z określeniami podanymi w ST  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Warunki ogólne : 

- materiały dostarczone na teren budowy powinny odpowiadać właściwym normom lub warunkom 

technicznym określonym przez producenta 

- materiały muszą być odpowiednio składowane , zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi 

- przed zamontowaniem materiały hutnicze, armatura i urządzenia sanitarne powinny być sprawdzone 

- otwory przeznaczone na przejście  przewodów rurowych powinny mieć osadzone tuleje o średnicy większej  

co najmniej o 4 mm od zewnętrznej średnicy  przewodu oraz dłuższe o 6-8 mm od grubości przegrody 

- bruzdy do umieszczenia przewodów powinny mieć wymiary dostosowane do średnic przewodów z 

uwzględnieniem minimalnych odległości między nimi, najmniejszy wymiar bruzd wynosi 14x14 cm 

- odległość między przewodami, od ściany, stropu lub podłogi powinny wynosić dla przewodów o średnicy „ 

a) 25 mm  3 cm 

b) 32-50 mm 5 cm 

c) 65-80 mm 7 cm 

d) 100 mm   10 cm 

- przewody pionowe mocuje się do ścian za pomocą uchwytów, stosując przy wysokości kondygnacji poniżej 

4 m jeden uchwyt w połowie kondygnacji 

- połączenia gwintowane stosuje się do przewodów stalowych instalacji wody pitnej i ciepłej,  

- połączenia gwintowane uszczelnia się za pomocą konopi oraz pasty grafitowej (woda pitna i ciepła) 

- armaturę należy montować w miejscach łatwo dostępnych w czasie obsługi i konserwacji 

2.          Materiały 
2.1. Rury przewodowe 
1. rury stalowe 

W zależności od przeznaczenia mogą być bez pokrycia ochronnego tzw czarne, do instalacji gazowych oraz z 

pokryciem ochronnym, cynkowane, do instalacji wody pitnej i lakierowane. 

Rury stalowe produkowane są z końcami gładkimi oraz gwintowanymi i złączkami o długościach handlowych 

12,5 m 

Rury stalowe łączy się za pomocą spawania (tylko czarne), kołnierzy oraz łączników z żeliwa ciągliwego 

Łączniki z żeliwa ciągliwego w zależności od przeznaczenia mogą być ocynkowane lub bez powłoki ochronnej 

 

3.rury i kształtki żeliwne 

Produkowane jako ciśnieniowe (wodociągowe) i bezciśnieniowe (kanalizacyjne) 

Rury ciśnieniowe stosuje się do zewnętrznych sieci wodociągowych układanych w wykopach. Do instalacji 

wewnętrznych rur ciśnieniowych się nie stosuje. 

Rury bezciśnieniowe do wykonywania wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych. 

Zmiany kierunku, średnic oraz podejścia pid aparaty sanitarne wykonuje się za pomocą kształtek żeliwnych.  

 

4.Rury i kształtki kamionkowe 

stosuje się do wykonywania wewnętrznych i zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych, do których odprowadzane 

są ścieki agresywne 

 

5. rury betonowe 

Stosowane do wykonywania kanalizacji zewnętrznej, gdzie ścieki nie wykazują agresywności w stosunku do 

betonu. Rury betonowe można łączyć z kształtkami i armaturą stalową i żeliwną, stosować złącza elastyczne lub 

przesuwane typu nasuwki 
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6. rury i kształtki z tworzyw sztucznych 

stosowane do budowy sieci wodociągowej zewnętrznej i wewnętrznej oraz kanalizacji wewnętrznej. Do budowy 

instalacji wodociągowych stosuje się rury z nieplastyfikowanego pcv oraz polietylenu PE.  

Podstawowym połączeniem rur z tworzyw sztucznych jest połączenie kielichowe klejone lub kielichowe z 

uszczelką gumową 
Do instalacji kanalizacyjnej stosuje się rury bezciśnieniowe z pcv. 

 

2.2. Urządzenia sanitarne 

- urządzenia sanitarne żeliwne  i  tłoczone z blachy nie mogą mieć widocznych uszkodzeń emalii. Wyroby 

uszkodzone  (pęknięte) nie mogą być wmontowane - przy opukiwaniu stalowym młotkiem wydają głuchy 

dźwięk 

- urządzenia sanitarne żeliwne, fajansowe, porcelanowe i kamionkowe powinny być czyste, bez uszkodzeń 
powierzchni szkliwionych 

- składowanie – w magazynach zamkniętych lub pod wiatami 

- urządzenia z tworzyw sztucznych przechowywać w tem min minus 5 stopni 

3.            Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu : wg ST „wymagania ogólne” 

4.           Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu : wg ST „wymagania ogólne” 

5.          Wykonanie robót 
 Instalacje wod – kan 

 

Instalacja wody zimnej 

Instalację od studni wodomierzowej do punktów pomiarowych ( zestawów wodomierzowych) w pawilonach 

projektuje się z rur PEHD SDR 17 (PN10). Połączenia rur przy pomocy systemowych kształtek dla rur PE. Rury 

PE należy układać w wykopie na podsypce piaskowej gr 10 cm i obsypce ochronnej 20 cm wokół rur z 

zagęszczeniem. Na zewnątrz budynków minimalne przykrycie wodociągu 1,6 m.  

Od węzłów wodomierzowych w wodę zimną zasilane będą przybory sanitarne. Instalację rozprowadzającą 
projektuje się z rur z tworzyw sztucznych PE-Xc o połączeniach za pomocą systemowych kształtek 

zaprasowywanych tworzących bezoringowe połączenia nierozłączne, rury prowadzić w osłonach izolacyjnych gr. 

10 mm z materiału odpornego na zaprawy murarskie. Przy prowadzeniu rur do przyborów w bruzdach pionowych 

stosować tynk grubości 3 cm nad rurą wzmocniony siatką. Dla prowadzenia rur w posadzce betonowej (w 

warstwie izolacji) należy zastosować przykrycie warstwy betonowej min. 4 cm. Przejścia rur przez  ściany 

wykonać w rurach ochronnych. Na podejściu do spłuczek ustępowych i umywalek zamontować zawory 

odcinające. Podłączenie spłuczek wężem elastycznym zbrojonym. Na wszystkich głównych odgałęzieniach 

instalacji zamontować zawory odcinające. Po zakończeniu montażu instalacji wewnętrznej należy wykonać próbę 
szczelności na ciśnienie 0,9 MPa i płukanie. Oddanie instalacji do eksploatacji może nastąpić po pozytywnych 

wynikach epidemiologicznych badań wody. W przypadku otrzymania negatywnych wyników należy instalację 
poddać dezynfekcji. 

 

Instalacja wody ciepłej  

Wykonanie instalacji ciepłej wody jak instalacji wody zimnej.  
 
Przygotowanie ciepłej  wody 

Przygotowanie ciepłej wody będzie  za pomocą elektrycznych podumywalkowych podgrzewaczy wody o mocy 

1,2 kW/230V. 

 

Kanalizacja sanitarna 

Kanalizacja sanitarna służyć będzie do odprowadzania ścieków z przyborów sanitarnych do projektowanego 

zbiornika bezodpływowego ( szamba). Kanalizację wewnętrzną wykonać z rur kanalizacyjnych z PVC łączonych 

na uszczelki gumowe klasy SN4, natomiast główną od pionu odpowietrzającego nr 5 do szamba z rur klasy SN8. 

Uzbrojenie kanalizacji stanowią systemowe studnie rewizyjne  400, z tworzyw sztucznych z zastosowaniem 

kinety zbiorczej z PP, rurą teleskopową 400/11,7, z pokrywą klasy C 250. Nie należy stosować kolan 90
o

, 

wszystkie odgałęzienia i załamania należy wykonać z trójników i kolan o kącie ostrym w kierunku spływu (45
o
) 

w celu zabezpieczenia przed zatykaniem się kanalizacji. Piony kanalizacyjne zaopatrzyć w rewizję 0,5m nad 

posadzką i zawory napowietrzające do kanalizacji, natomiast ostatni pion wyprowadzić ponad dach budynku 

minimum 0,6m powyżej okien i otworów wentylacyjnych, zakończony wywiewką o zwiększonej średnicy do 

pionu minimum o jedną dymensję. Wszystkie przybory muszą posiadać „zamknięcia wodne”. Spadki podejść do 

przyborów winny minimum wynosić 2 – 3%. Kompensację wydłużeń termicznych przewodów zapewnić poprzez 

pozostawienie luzu w kielichach w czasie montażu rur. Miski ustępowe mocować do posadzki w sposób 
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zapewniający łatwy demontaż. Umywalki umieścić na wysokości 0,75-0,8 m nad posadzką. Po zakończeniu robót 

montażowych instalacji kanalizacji przed jej zakryciem, przeprowadzić badanie szczelności. Podejścia i przewody 

sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody, sprawdzić przez oględziny. Montaż 
urządzeń zgodnie z wytycznymi producenta.  

 

Przybory sanitarne 

Planuje się przybory sanitarne gat. I  montowane zgodnie z przepisami. 

– umywalka porcelanowe z syfonem i baterią , 
-  muszla sedesowa  typ kompakt z przyciskiem chromowanym, 

-  węzeł wodomierzowy dla lokalu, 

-  podgrzewacz elektryczny wody podumywalkowy o pojemności 10 l i mocy 1,2kW/230V, 
 
Szambo (SZ) 

Szambo bezodpływowe składające się z jednej komory. Szambo wykonać z kręgów 1500 z wrębami na 

uszczelki. Przykrycie szamba płytą pokrywową wg KB-1-38.4.3(1)-73 z włazem kanalizacyjnym typu ciężkiego 

wg PN-EN 124:2000 klasy C 250 z pokrywą zabezpieczoną przed niepowołanym otwarciem. Wykonanie 

materiałowe studni z elementów betonowych wysokiej jakości i wytrzymałości: beton wibroprasowany klasy min. 

C 35/45 (B-45), wodoszczelny, mrozoodporny i mało nasiąkliwy. Dla szczelności szamba zastosować krąg z 

pełnym dnem, łączenie kręgów za pomocą uszczelek i zaprawy cementowej. Komorę szamba zaopatrzyć w rurę 
wywiewną 150 wyprowadzoną minimum 0,5 m nad teren. Kręgi należy zewnętrznie i wewnętrznie 

zabezpieczyć przez pomalowanie roztworem do gruntowania o nazwie handlowej np. bitizol R, abizol, R, 

asfaltina. Po wyschnięciu ( ok. 24 h) kręgi wewnętrznie pokryć dwukrotnie lepikiem na gorąco o nazwie 

handlowej izolbit, suberizol. Właz żeliwny dostosować do terenu ( zabezpieczenie przed napływem wód 

powierzchniowych) i obetonować lub obrukować na szerokość 60 cm. Przejścia przez ściany uszczelnić masą 
plastyczną i zaprawą cementową.  

 

5.2. montaż armatury 

armaturę w instalacjach wewnętrznych należy montować w miejscach dostępnych, umożliwiających obsługę i 

konserwację 
Przed montażem armatury należy usunąć zanieczyszczenia. Należy usunąć z armatury zaślepienia. Po 

oczyszczeniu należy sprawdzić czy wrzeciono jest proste, korpus nie uszkodzony, a pokrętło daje się lekko 

obracać. 
Armaturę o masie powyżej 30 kg należy ustawiać na odpowiednich trwałych podparciach 

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

skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez oś przewodu 

Armaturę zapora należy ustawić tak, aby kierunek strzałki na korpusie był zgodny z kierunkiem ruchu czynnika w 

przewodzie 

Zawory zwrotne i ciężarkowe zawory bezpieczeństwa należy ustawiać tak, aby trzpienie grzybków znajdowały 

się w położeniu pionowym 

Przy montażu zaworów redukcyjnych należy sprawdzić, czy grzybki siedzą szczelnie w otworach gniazd przy nie 

naprężonych sprężynach 

Gdy średnica armatury jest mniejsza od średnicy przewodu, wówczas długość odcinka przewodu między 

kołnierzem lub kielichem armatury a zwężką, nie może być mniejsza niż 1,5 średnicy rury 

 

5.4 montaż urządzeń 
Armatura kontrolno – pomiarowa powinna odpowiadać wymaganiom norm i mieć ważne cechy legalizacyjne 

Armaturę kontrolno – pomiarową należy montować : 
- po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jej działania 

- w miejscach łatwo dostępnych, widocznych i dobrze oświetlonym, przynajmniej światłem sztucznym 

- w sposób zabezpieczający przed przypadkowym nieumyślnym jej uszkodzeniem 

- manometry tarczowe montować na rurce syfonowej, na króćcu rurkę syfonową z przewodem lub aparatem 

albo urządzeniem, bezpośrednio przed manometrem powinien być zamontowany dla kontroli kurek 

manometryczny 

- na manometrze powinno być oznaczone czerwoną kreską najwyższe dopuszczalne ciśnienie robocze 

urządzenia, do którego manometr jest przyłączony 

6. Warunki BHP 

Roboty instalacyjne składają się z szeregu prac podstawowych, przy których wykonaniu obowiązują odpowiednie 

warunki bhp. Dotyczy to takich prac jak obróbka skrawaniem, prace spawalnicze, transport poziomy i pionowy 

itp. 

W czasie wykonywania prac montażowych pracownik powinien : 

- otrzymać odpowiednią odzież ochronną 
- pracować w rękawicach ochronnych 
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- pracować w kasku ochronnym 

- używać narzędzi elektrycznych w sposób zgodny z przeznaczeniem i dbać o dobry stan izolacji 

- przy wstrzeliwaniu kołków stalowych zachować ostrożność zgodnie z instrukcją obsługi 

- zachować szczególną ostrożność przy naprawach i remontach instalacji gazowych, gdyż gaz jest trujący, a 

pomieszczenie zagrożone wybuchem i przestrzegać odpowiednich w tym zakresie przepisów bhp 

 

7. Kontrola jakości robót 
Instalację wody ciepłej i zimnej należy poddać badaniom na szczelność. Badanie szczelności 

należy wykonywać w tem powietrza wewnętrznego powyżej zera stopni. Badanie szczelności 

powinno być wykonane przed zakryciem bruzd i kanałów, przed robotami malarskimi i 

wykonaniem izolacji cieplnej. Badaną instalację po zakorkowaniu otworów należy napełnić 
wodą, dokładnie odpowietrzając urządzenie. Po napełnieniu należy przeprowadzić kontrolę 
urządzenia, czy połączenia przewodów i armatury są szczelne. Po stwierdzeniu szczelności 

należy urządzenie poddać próbie podwyższonego ciśnienia za pomocą ręcznej pompki. 

Instalacja wodociągowa przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia 

roboczego, lecz nie mniejszym niż 0,9 MPa nie powinna wykazywać przeciekać na 

przewodach, armaturze i połączeniach. Instalację uważa się za szczelną jeżeli manometr w 

ciągu 20 min nie wykazuje spadku ciśnienia. Badanie instalacji wody należy wykonać 
dwukrotnie: raz napełniając instalację zimną wodą, drugi raz wodą w tem 55 stopni. Podczas 

drugiej próby należy sprawdzić zachowanie się wydłużek, punktów stałych i przesuwnych. 

Próbę na gorąco przeprowadzamy na ciśnienie wodociągowe 

1. Badanie szczelności instal kanalizacyjnej powinno odpowiadać warunkom : podejścia i przewody spustowe 

(piony) kanalizacji ścieków należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody. 

Kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki sprawdza się na szczelność po 

napełnieniu wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem poprzez oględziny 

• Obmiar Robót 

8.1. Instalacja wodociągowa 
- długość rurociągów mierzy się w metrach ich długości bez odliczania długości łączników oraz armatury 

łączonych na gwint, natomiast nie wlicza się do długości rurociągów armatury kołnierzowej 

- długości rurociągów w podejściach do urządzeń i armatury wlicza się do ogólnej długości rurociągów, a 

niezależnie od tego do przedmiaru wprowadza się ilości podejść według średnic rurociągów i rodzajów 

podejść 
- przy ustalaniu ilości podejść odrębnie liczy się podejścia wody zimnej oraz wody ciepłej 

- próbę szczelności ustala się dla całkowitej długości rur tej instalacji z uwzględnieniem podziału według 

średnic lub rodzajów 

- pozostałe elementy i urządzenia oblicza się w sztukach lub kompletach 

 

• Instalacja kanalizacyjna 

- długość rurociągów należy mierzyć w metrach wzdłuż ich osi bez odliczania kształtek 

- do długości rurociągów nie należy wliczać dł zasuw burzowych, czyszczaków rur wywiewnych, zwężki 

zalicza się do rurociągów o większej średnicy 

- długość rurociągów w podejściach do urządzeń kanalizacyjnych wlicza się do ogólnej długości rurociągu, a 

niezależnie od tego, do przedmiaru należy wprowadzić ilość podejść w odrębnych pozycjach, według rodzaju 

podejść i średnicy odpływu 

- nie należy uwzględniać dodatków za podejścia do urządzeń, stanowiących komplet urządzeń łączonych 

szeregowo, jak umywalki i pisuary 

 

9.        Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest l m (metr bieżący), sztuki i komplety,  
 
10. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru wg pkt 6 ST. 

Przy odbiorze końcowym należy przedstawić następujące dokumenty : 

- dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie 

budowy 

- dziennik budowy  

- protokóły odbiorów częściowych na roboty „zanikające” 
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- protokóły wykonanych prób i badań 
- świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów i urządzeń 
- instrukcje obsługi 

Na podstawie wyników przeprowadzonych badań i kontroli należy sporządzić protokóły odbioru robót 

końcowych 

Jeżeli wszystkie badania i odbiory dały wynik pozytywny, wykonane roboty należy usunąć za zgodne z 

wymaganiami. Jeżeli choć jedne badanie lub odbiór dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za 

niezgodne z wymogami ST. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności ze 

ST i ponownie przedstawić je do odbioru. 

11.         Podstawa płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „warunkach ogólnych ST” 

12.         Przepisy związane 
Karta Techniczna materiału wydana przez 

producenta.  
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ST 02 - Przyłącze wodociągowe 
 

1 Wstęp 
1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych wykonaniem przyłącza wodociągowego do projektowanych pawilonów 

handlowych przy ul. Furmańskiej w Kwidzynie. 
1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót  wymienionych w pkt. 1.1. 
l.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie przy wykonywaniu robót związanych 

z wykonaniem  przyłącza wodociągowego do pawilonów handlowych z rur PEHD PN 10 
1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz z 

określeniami podanymi w ST  
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Przewody powinny być ułożone gruncie w sposób uniemożliwiający : 

• zamarzanie  nich wody w okresie zimowym 

• nadmierna ich nagrzanie w okresie letnim 

• uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych 

• negatywny wpływ innych elementów uzbrojenia podziemnego 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenia odwadniające, 

zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi 

 

2 Materiały 
1. Wszystkie elementy składowe przewodów sieci wodociągowej wykonywanych z 

tworzyw sztucznych (rury, kształtki, złącza, armatura, uszczelki, kleje) powinny pod 

względem jakości spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać odpowiednie 

certyfikaty. 

3. Uszczelki powinny mieć powierzchnie gładkie i równe bez zadziorów i wypukłości. 

4. Kleje powinny być dostarczone w szczelnych pojemnikach uniemożliwiających 

odparowanie lotnych substancji w nich zawartych 

 

3  Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu : wg ST „wymagania ogólne” 

 

4 Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu : wg ST „wymagania ogólne” 

 

5 Wykonanie robót 
1 Montaż przewodów z PE w temperaturze otoczenia niższej od zera stopni jest możliwy, 

jednakże z uwagi na zmniejszoną elastyczność materiału zaleca się wykonywać 
połączenia w temperaturze nie niższej niż zero stopni. 

2 Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków 

zgodnie z dokumentacja techniczną 
3 Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może się odbywać dopiero po 

przygotowaniu podłoża 

4 Przed opuszczeniem rur do wykopu, należy sprawdzić ich stan techniczny – nie mogą 
mieć uszkodzeń oraz zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do 

rur tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. 

5 Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub w przypadku większych średnic (0,5) 

przy użyciu sprzętu mechanicznego 
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6 Układanie odcinka przewodu może odbywać się na przygotowanym podłożu. Podłoże 

profiluje się w miarę układania przewodu, grunt z podłoża wykorzystuje się do 

stabilazacji ułożonej już w części przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu stronach. 

7 Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości w co 

najmniej ¼ jego obwodu. 

8 W przypadku przewodów z PE maksymalna długość montowanego rurociągu na 

powierzchni terenu jest wyznaczona rozstawem studzienek i innych węzłów sieci. 

9 Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak również przy zmianie kierunku należy 

ni przekroczyć dopuszczalnego minimalnego promienia załamania, który dla rur PEHD 

wynosi 50 DN.  

10 Do wykonania obsypki należy wykorzystać materiał gruntowy o podobnych 

własnościach co podłoże 

11 Obsypka powinna sięgać ok. 0,30 m ponad wierzch rury po zagęszczeniu jej wykonanie 

nie może powodować przemieszczenia przewodu 

12 Po wykonaniu obsypki można dopiero zasypywać wykop. 

13 Rury PE  mogą być łączone również z elementami wykonanymi z innych materiałów. 

Możliwe jest łączeni rur PE z elementami wykonanymi z takich materiałów jak żeliwo, 

stal, pcv. Podstawowe stosowane sposoby połączeń rur PE : 

8. zgrzewanie doczołowe 

9. zgrzewanie z zastosowaniem złącz elektrooporowych 

10. na złączki zaciskowe 

11. kołnierzowe 

12. zgrzewane 

13. spawane 
 
6 Warunki BHP 

Roboty instalacyjne składają się z szeregu prac podstawowych, przy których wykonaniu 

obowiązują odpowiednie warunki bhp. Dotyczy to takich prac jak obróbka skrawaniem, 

prace spawalnicze, transport poziomy i pionowy itp. 

W czasie wykonywania prac montażowych pracownik powinien : 

• otrzymać odpowiednią odzież ochronną 
• pracować w rękawicach ochronnych 

• pracować w kasku ochronnym 

• używać narzędzi elektrycznych w sposób zgodny z przeznaczeniem i dbać o dobry stan 

izolacji 

 

7 Kontrola jakości robót 
1 Próba szczelności przewodu 

Próby szczelności należy wykonywać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu, na 

żądanie użytkownika należy przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu 

Warunki przystąpienia do próby szczelności : 

• odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć dł. ok. 300 m w przypadku 

wykopów o ścianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nie umocnionych 

ze skarpami – wszystkie złącza powinny być odkryte w pełni widoczne i dostępne 

• odcinek przewodu powinien być na całej swej długości stabilny 

• wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte 

• profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie i odwodnienie 

• należy sprawdzić wizualnie wszystkie badane połączenia 

• po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go 

na 12 godz 

• po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez 30 min 

sprawdzać jego poziom 
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• cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu 

pozytywnych wyników prób szczelności jego poszczególnych odcinków oraz po jego 

zasypaniu z wyjątkiem miejsc łączenia odcinków 

• po zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób 

kontrolowany a przewód powinien być opróżniony z wody 

2 Płukanie i dezynfekcja przewodu 

- po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności należy przewód poddać 
płukaniu używając w tym celu czystej wody wodociągowej 

- woda płucząca po zakończeniu płukania powinna być poddana badaniom 

fizykochemicznym i bakteriologicznym 

- jeżeli wyniki badań wskazują na potrzebę dezynfekcji, proces ten powinien być 
przeprowadzony  przy użyciu np.. roztworów wodnych wapna chlorowanego lub 

roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godz. 

3 Odbiory techniczne 

Odbiory częściowe obejmują : 
11. sprawdzenie zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją w tym w szczególności 

zastosowanych materiałów 

12. sprawdzenie prawidłowości wykonania robót ziemnych (podłoże, obsypką, zasypka, 

głębokości ułożenia przewodu, odeskowania) 

13. sprawdzenie prawidłowości montażu odcinka przewodu, zachowanie kierunku i 

spadków, połączeń 

14. sprawdzenie prawidłowości zabezpieczeń odcinka przewodu w szczególności przy 

przejściach przez przeszkody, wzmocnienia i bloki oporowe 

Odbiór końcowy 

2. sprawdzenie protokółów z odbiorów częściowych 

3. sprawdzeni aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszelkie zmiany i 

uzupełnienia 

4. sprawdzenie prawidłowego i zgodnego z dokumentacją zamocowania uzbrojenia i 

studzienek 

 

8 Obmiar robót 
• długość rurociągów należy mierzyć na odcinkach prostych w ich osi w metrach, 

wyodrębniając długości odcinków rurociągów w zależności od rodzaju rur i średnic 

• długość rurociągów z PE należy mierzyć łącznie z kształtkami po zewnętrznej stronie 

łuku 

 

9 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest l m (metr bieżący), sztuki i komplety,  

 

10 Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru wg pkt 7 ST. 

Przy odbiorze końcowym należy przedstawić następujące dokumenty : 

e) dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 

dokonanymi w czasie budowy 

f) dziennik budowy  

g) protokóły odbiorów częściowych na roboty „zanikające” 

h) protokóły wykonanych prób i badań 

i) świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów i urządzeń 

j) instrukcje obsługi 

Na podstawie wyników przeprowadzonych badań i kontroli należy sporządzić protokóły 

odbioru robót końcowych 

Jeżeli wszystkie badania i odbiory dały wynik pozytywny, wykonane roboty należy uznać 
za zgodne z wymaganiami. Jeżeli choć jedne badanie lub odbiór dało wynik ujemny, 
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wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymogami ST. W takiej sytuacji 

wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności ze ST i ponownie 

przedstawić je do odbioru. 

 

11 Podstawa płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „warunkach ogólnych ST” 

 

12 Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa poza robotami podstawowymi i pomocniczymi uwzględnia : 

3. wyrównanie dna wykopu 

4. zgrzewanie końców rur na powierzchni terenu 

5. opuszczanie rur do wykopu 

6. ułożenie przewodu z rur i kształtek 

7. podbicie i przysypanie rurociągu ziemią 
8. przysypanie złączy rur warstwą ziemi po próbie na ciśnienie 

 

13 Przepisy związane 
Karta Techniczna materiału wydana przez producenta. 

Aprobata techniczna zastosowanego materiału. 

 

 

 
 


