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1. Przedmiot ST 

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  

i odbioru  instalacji wod-kan, instalacji ogrzewania elektrycznego, przyłącza wodociągowego,

przyłącza kanalizacji sanitarnej dla projektowanego budynku zaplecza sportowego dz. nr 788,

obręb 3, gmina Nawojowa. 

Zakres stosowania ST 

     Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1 

Określenia podstawowe 

Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz

określeniami podanymi  w Specyfikacji Technicznej   ,,Wymagania ogólne”.

Zastosowane skróty:

SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

ST - Specyfikacja Techniczna – Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

Dokumentacją,  ST zawierającą ogólne wymagania  wykonania i  odbioru robót,  poleceniami

Inspektora nadzoru wskazaniami projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo

budowlane, „ Warunkami technicznego wykonania i odbioru sieci i instalacji wod-kan” Wyd.

COBRTI  INSTAL  2003”,  art.  5,  22,  23  i  28  Ustawy  Prawo  budowlane,  „  Warunkami

technicznego  wykonania  i  odbioru  instalacji  ogrzewczych.  Zeszytnr  6.  Wyd.  COBRTI

INSTAL  2003”Wymagania  techniczne  COBRTI  Instal  zeszyt  9  –  Warunki  techniczne

wykonania  i  odbioru  Sieci  kanalizacyjnych  zalecane  do  stosowania  przez  Ministerstwo

Infrastruktury, sierpień 2003.

-Odstępstwa od dokumentacji  mogą  dotyczyć  jedynie  dostosowania  instalacji  wo-

d-kan, instalacji ogrzewania elektrycznego, przyłącza wodociągowego, przyłącza ka-

nalizacji sanitarnej do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub za-

stąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku niemożliwości ich uzyskania -



przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszel-

kie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powo-

dować 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 art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo budowlane, „ Warunka-

mi technicznego wykonania i odbioru sieci i instalacji wod-kan” Wyd. COBRTI IN-

STAL 2003”, art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo budowlane, „ Warunkami techniczne-

go wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszytnr 6. Wyd. COBRTI INSTAL

2003”Wymagania techniczne COBRTI Instal zeszyt 9 – Warunki techniczne wyko-

nania i odbioru Sieci kanalizacyjnych zalecane do stosowania przez Ministerstwo In-

frastruktury, sierpień 2003.

2. Materiały 

       Wszystkie materiały użyte do wykonania muszą mieć dokumenty potwierdzające ich

dopuszczenie do obrotu i  powszechnego stosowania w budownictwie,  ponadto muszą  być

właściwie  oznakowane.  Zezwala  się  na  zastosowanie  urządzeń  innych  firm  ni ż

zastosowanych  w projekcie,  z  uwzględnieniem takich  samych  parametrów  urządzeń

oraz zachowaniem przyjętych rozwiązań systemowych. 

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano

w Specyfikacji Technicznej - Wymagania ogólne”

Do  wykonania  instalacji  wod-kan,  instalacji  ogrzewania  elektrycznego,  przyłącza

wodociągowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej mogą być stosowane wyroby producentów

krajowych i  zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania muszą posiadać znak

CE lub deklarację  zgodności odnoszącą  się do Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór

techniczny materiałów powinien być  dokonywany według wymagań  i  w sposób określony

aktualnymi normami.

Zakres materiałów objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą materiałów do wykonania instalacji wod-

kan,instalacji  ogrzewania  elektrycznego,   przyłącza wodociągowego,  przyłącza kanalizacji

sanitarnej: 



Materiały:

INSTALACJA WOD-KAN

1.003 P.A. Rury PEX/AL  16mm

1.004 P.A. Rury PEX/AL  20mm

1.006 P.A. Rury PEX/AL  32mm

1.009 KNR 34/101/10 Izolacja rurociągów śr.16mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.20

mm (E)

1.010 KNR 34/101/11 Izolacja rurociągów śr.20mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.20

mm (E)

1.011 KNR 34/101/11 Izolacja rurociągów śr.25mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.20

mm (E)

1.012 KNR 34/101/11 Izolacja rurociągów śr.32mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.20

mm (E)

1.013 Podejścia na instalacji typu PEX 16mm

1.014 Zawór czerpalny Dn·15·mm

1.015 Zawory z filtrem do baterii stojących i WC

1.016 Bateria umywalkowa stojąca Dn 15·mm

1.017 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa

sztucznego

1.018 Półpostument porcelanowy do umywalek

1.019 Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt

1.020 P.A. Wpust ściekowy podłogowy 110 ze stali nierdzewnej i PCV

1.021 Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi·50·mm

1.022 Pisuar pojedynczy z zaworem spłukującym

1.023 Ustęp dla osób niepełnosprawnych

1.024 Bateria umywalkowa lekarska, Dn·15·mm - dla niepełnosprawnych

1.025 P.A. Umywalka dla niepełnosprawnych  z syfonem

1.028 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50·mm

1.029 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110·mm

1.030 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 50·mm

1.031 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 110·mm

1.036 Rury wywiewne, PCV, Fi 110/160



1.037 Czyszczaki kanalizacyjne z PCW łączone metodą wciskową, Fi 110·mm

1.038 Czyszczaki kanalizacyjne z PCW łączone metodą wciskową, Fi 75·mm

1.039 P.A. Zawory  napowietrzające 75mm

1.040 Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk,

Fi·110·mm

1.041 Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk,

Fi·160·mm

1.046 Urządzenia do podgrzewania wody - elektryczne 80dm3 i 5dm3

1.047 P.A. Naczynie przeponowe typ 200dm3 10 bar przepływowe

1.048 Zawór wodny przelotowy prosty mosiężny Fi·25·mm – kulowy

1.049 Zawór wodny przelotowy prosty mosiężny Fi·32·mm – kulowy

1.050 Manometry z rurką syfonową (0-1,0MPa) 

Przewody

Instalacja  wodociągowa  będzie  wykonana  z  rur  wodociągowych  polietylenowych  PEX

łączonych za pomocą złączek systemowych. Kanalizację wewnętrznej zaprojektowano z rur

PCV kielichowych, łączonych na wcisk, uszczelkę gumową wg PN-80/C-89205 i PN-81/C-

89200.

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

widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

Podejścia pod armaturę czerpalną:

- stalowe prowadzone w bruzdach

- z tworzyw sztucznych prowadzone w ściankach działowych GK

Armatura

Instalacja  ma być  wyposażona w typowa armaturę  odcinającą  oraz armaturą  czerpalna w

wersji dla obiektów użyteczności publicznej.

Izolacja termiczna

Izolacje  ciepłochronna  rurociągów  rozdzielczych  i  pionów  należy  wykonać  z  otulin

termoizolacyjnych  z pianki polietylenowej.  Otuliny muszą  posiadać  aprobatę  techniczna o

dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydana przez Centralny Ośródek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.



INSTALACJA OGRZEWANIA ELEKTRYCZNEGO.

2.001 Grzejnik elektryczny  500W 

2.002 Grzejnik elektryczny  800W 

2.003 Grzejnik elektryczny  1000W 

Grzejniki

Jako elementy grzejne instalacji należy zastosować:

grzejniki stalowe płytowe podłączone z uchwytami, wspornikami i przynależną armaturą.

PRZYŁACZ KANALIZACJI SANITARNEJ

3.007 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 15·cm

3.008 Nadsypka z materiałów sypkich, grubości 25·cm

3.009 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·160·mm

3.011 Zbiornik na ścieki szczelny średnicy 2,5m i wys 1,9 m (V=9m3).

3.012 Rury ochronne, Dn·250 mm

3.013 P.A. Uszczelnienie końców rur ochronnych,- PIANKĄ MONTAŻOWĄ

PRZYŁĄCZ WODOCIĄGOWY

4.007 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 15·cm

4.008 Nadsypka z materiałów sypkich, grubości 25·cm

4.009 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi·40·mm

4.010 P.A. Oznakowanie trasy rurociągu w ziemi taśmą

4.013 Rury ochronne, Dn·65mm

4.014 P.A. Uszczelnienie końców rur ochronnych,- PIANKĄ MONTAŻOWĄ

4.015 Pompa głębinowa

Podsypka przewodów.

Materiał podsypki piaskowej powinien spełniać następujące wymagania:

− nie może być zmrożony;

− nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału;

Wysokość podsypki powinna wynosić co najmniej 0,20 m. Jeżeli w dnie wykopu występują

kamienie o wielkości > 60 mm lub podłoże jest skalne to wysokość ta powinna wzrosnąć o

0,05 m.



Obsypka przewodów.

Obsypywanie przewodu piaskiem musi być  prowadzone, aż  do uzyskania warstwy gruntu

o grub. 0,20 m (po zagęszczeniu) ponad wierzch rury.  Materiał do wykonania wypełnienia

musi spełniać te same warunki co materiał do wykonania podłoża (podsypki). 

Zasypka przewodów.

Musi  być  wykonana  tak  by  spełniała  wymagania  ukształtowania terenu  nad rurociągiem

(odpowiednio  dla  drogi,  chodnika  czy  terenów  zielonych).  Zasypkę  przewodów  należy

wykonać z piasku. 

Zagęszczenie zasypki powinno wynosić 85% pod terenami zielonymi i 95-97 pod chodnikami

i jezdniami.

Zasypka i zagęszczenie gruntu

Użyty  materiał  i  sposób  zasypania  przewodu  nie  powinien  spowodować  uszkodzenia

ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy

ochronnej  zasypu  strefy  niebezpiecznej  ponad  wierzch  przewodu  powinna  wynosić  co

najmniej 0,5 m.

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być  grunt nieskalisty,  bez

grud  i kamieni,  mineralny,  sypki,  drobno  lub  średnioziarnisty  wg.  PN –  86/B-02480[1].

Materiał  zasypu  powinien  być  zagęszczony  ubijakiem  po  obu  stronach  przewodu,  ze

szczególnym  uwzględnieniem  wykopu  pod  złącza,  żeby  kanał  nie  uległ  zniszczeniu.

Zasypanie  wykopów powyżej  warstwy  ochronnej  dokonuje  się  gruntem rodzimym,  jeżeli

spełnia  powyższe  wymagania  warstwami  0,1  –  0,2  m  z  jednoczesnym  zagęszczeniem  i

rozbiórką odeskowań i rozpór ścian wykopu.

Zasypanie wykopów należy wykonać  warstwami  o grubości  dostosowanej  do przyjętej

metody  zagęszczenia  przy  zachowaniu  wymagań  dotyczących  zagęszczenia  gruntów

określonych zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01[25] dla dróg o ruchu ciężkim i

bardzo ciężkim. Stopień zagęszczenia obsypki i zasypki – 95%

Zasypka  musi  być  wykonana  z  materiałów  i  w  taki  sposób  by  spełniała,  wymagania

struktury  nad  rurociągiem  (odpowiednio  dla  drogi,  chodników  czy  terenów  zielonych).

Pozostała  część  wypełnienia  może  być  wykonana  za  pomocą  gruntu  rodzimego,  jeśli

maksymalna wielkość cząstek nie przekracza 300mm. Nie można używać dużych kamieni i

głazów narzutowych.



Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej  na trzy tygodnie  przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek

materiałów  przeznaczonych  do  robót,  Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi/Kierownikowi

projektu  do  zatwierdzenia,  szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła

wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  tych  materiałów  jak  również  odpowiednie

świadectwa i certyfikaty.

Zatwierdzenie  partii  materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznie,  że

wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały

uzyskane  z  dopuszczonego  źródła  w  sposób  ciągły  spełniają  wymagania  ST  w  czasie

realizacji robót.

Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na

pozyskanie  materiałów  ze  źródeł  miejscowych  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez

Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Inżynierowi/Kierownikowi  projektu

wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi/Kierownikowi  projektu  do  zatwierdzenia

dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną

przez siebie metodę  wydobycia  i  selekcji,  uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji,

organów administracji państwowej i samorządowej.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i

jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych.

Wykonawca ponosi  wszystkie  koszty,  z  tytułu  wydobycia  materiałów,  dzierżawy i

inne jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania

materiałów  miejscowych  będą  formowane  w  hałdy  i  wykorzystane  przy  zasypce  i

rekultywacji terenu po ukończeniu robót.

Wszystkie  odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie  budowy lub z

innych  miejsc  wskazanych  w  dokumentach  umowy  będą  wykorzystane  do  robót  lub

odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera/Kierownika

projektu.

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza

tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną

zgodę Inżyniera/Kierownika projektu.



Eksploatacja  źródeł  materiałów będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi

obowiązującymi na danym obszarze.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną  przez Wykonawcę  wywiezione z

terenu budowy  i złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli

Inżynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót,

niż  te  dla  których  zostały  zakupione,  to  koszt  tych  materiałów  zostanie  odpowiednio

przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera/Kierownika projektu.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,

Wykonawca  wykonuje  na własne ryzyko,  licząc się  z  jego  nieprzyjęciem,  usunięciem  i

niezapłaceniem

Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego

zastosowania  rodzaju  materiału  w  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi

Inżyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego

materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań

wymaganych  przez  Inżyniera/Kierownika  projektu.  Wybrany  i  zaakceptowany rodzaj

materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera/Kierownika projektu.

Przechowywanie i składowanie materiałów

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

użyte  do  robót,  były  zabezpieczone przed zanieczyszczeniami,  zachowały  swoją  jakość  i

właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego  składowania  materiałów będą  zlokalizowane  w obrębie  terenu

budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem

budowy  w  miejscach  zorganizowanych  przez  Wykonawcę  i  zaakceptowanych  przez

Inżyniera/Kierownika projektu.

Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera/Kierownika

projektu w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki

materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli

będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.



W  przypadku,  gdy  Inżynier/Kierownik  projektu  będzie  przeprowadzał  inspekcję

wytwórni, muszą być spełnione następujące warunki:

a)     Inżynier/Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy

oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,

b)    Inżynier/Kierownik  projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie,  do tych

części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót,

c)     Jeżeli  produkcja odbywa się  w miejscu nie należącym do Wykonawcy,  Wykonawca

uzyska dla Inżyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań

w tych miejscach.

3. Sprzęt 

Ogólne  wymagania dotyczące  sprzętu  podano  w  Specyfikacji  Technicznej  „A.00.00.00-

Wymagania ogólne” 

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

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak

też  przy  wykonywaniu  czynności  pomocniczych  oraz  w  czasie  transportu,  załadunku i

wyładunku materiałów.

4. Transport 
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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  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

Dostarczona  na  budkowe  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.

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.

INSTALACJA OGRZEWANIA ELEKTRYCZNEGO

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.
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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.



5. Wykonanie robót 
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Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”

Montaż rurociągów

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.  Wolna przestrzeń

miedzy zewnętrzna 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.

Układanie, montaż i połączenia rur z tworzywa sztucznego zgodnie z instrukcja producenta.

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.



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.  Wszystkie  prace  izolacyjne, jak  np.  przycinanie,  mogą  być

prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi.
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• Całość instalacji wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robót budowlano – montażowych przez uprawnionych instalatorów, pod nadzorem

branżowym,

• W trakcie realizacji robót przestrzegać przepisów bhp i p.poż., 

• Wszystkie  materiały  i  urządzenia  muszą  mieć  dokumenty  dopuszczające  do

stosowania, 

• Całość  instalacji  wykonać  zgodnie  z  PN-81/B-10700.00-04,  „Warunkami

Technicznymi  Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych – Tom II.

Instalacje  Sanitarne  i  Przemysłowe”,  przez  uprawnionych  instalatorów  oraz  pod

nadzorem branżowym.
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Prace ziemne wykonać  należy zgodnie z postanowieniami w normie  PN-B-10736:

1999. Roboty ziemne.  Wykopy  otwarte  dla przewodów wodociągowych i  kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania.

Sposób  wykonania –  wykop  o  ścianach  pionowych  z  deskowaniem  ażurowym.

Szerokość dna wykopu dla wykopów liniowych – 0,90 m; w miejscach łączenia rur wykonać

poszerzenie  wykopu  o  dalsze  0,30  m  na  długości  1,0  m.  Przyjęto  wykopy  w  80%

wykonywane mechanicznie, w 20% ręcznie. 

Dno  wykopów  należy  oczyścić  z  wszelkich  kamieni  oraz  innych  zanieczyszczeń

mechanicznych oraz podsypać warstwą piasku o grubości min. 0,20 m. Materiał do podsypki

powinien spełniać następujące wymagania:

- nie powinny występować cząstki  o wymiarach powyżej 20 mm, 

- materiał nie może być zmrożony,



- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.

Obsypka  rurociągu  musi  być  wykonana  natychmiast  po  zatwierdzeniu  zakończonego

posadowienia  rurociągu.  Musi  być  prowadzona  aż  do  uzyskania  grubości  warstwy

przynajmniej  0,20  m  (po  zagęszczeniu)  powyżej  wierzchu  rury.  Materiał  do  wykonania

wypełnienia  spełniający  te  same  warunki  co  w  przypadku  podsypki  (patrz.  wyżej).  Na

głębokości  do 0,80m należy umieścić  siatkę  znakującą  z tworzywa sztucznego w kolorze

niebieskim  z  wtopionym  przewodem  metalowym  (przewód Cu  1,5  mm2 w  izolacji  DY)

pozwalającą na zlokalizowanie wodociągu przy pomocy wykrywaczy.       

W dalszej kolejności należy wykonać zasyp wykopu do powierzchni terenu, warstwami 30

cm, starannie  ubijanymi.  Po wykonaniu zasypu wykonać  oznakowanie  lokalizacji  zaworu

głównego za pomocą  tabliczek znakujących.  Po zakończeniu robót  cały  teren zajęty  pod

budowę przyłącza wodociągowego należy przywrócić do stanu pierwotnego.

Wykonanie robót:

INSTALACJA WOD-KAN

1.001 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian

1/2 cegły

1.002 Zamurowanie przebić, ściany grubości ponad 1 cegły

1.007 Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych

1.008 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach

niemieszkalnych, rurociąg Fi·do 90·mm

1.026 P.A. Montaż poręczy dla niepełnosprawnych do WC (1M=1SZT) 

1.027 P.A. Montaż poręczy dla niepełnosprawnych do umywalki (1M=1SZT) 

1.032 P.A. Wykucie bruzd poziomych i pionowych na instalację wodociągową

1.033 P.A. Wykucie bruzd poziomych i pionowych na instalację kanalizacyjną

1.034 Zamurowanie bruzd instalacji wodociągowej

1.035 Zamurowanie bruzd instalacji kanalizacyjnej

1.042 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku

1.045 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3·m i ubiciem warstwami co

15·cm, grunt kategorii III
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2.004 Podłączenie grzejników
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4.001 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka

0,25·m3, grunt kategorii III 

4.002 Zasypywanie  wykopów spycharkami,  przemieszczanie na odległość  do 10·m,  grunt

kategorii I-III, spycharka 55·kW (75·KM)

4.003  Wykopy  liniowe  o  ścianach  pionowych  pod  fundamenty,  rurociągi  i  kolektory  w

gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5·m,

kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m

4.004 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5·m,

kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m

4.005 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu IV

4.006 Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III

4.009 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi·40·mm

4.011 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200·m) Dn·do 150·mm

4.012 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg 200·m) Dn·do 150·mm
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3.001 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka

0,25·m3, grunt kategorii III 

3.002 Zasypywanie  wykopów spycharkami,  przemieszczanie na odległość  do 10·m,  grunt

kategorii I-III, spycharka 55·kW (75·KM)

3.003  Wykopy  liniowe  o  ścianach  pionowych  pod  fundamenty,  rurociągi  i  kolektory  w

gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5·m,

kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m

3.004 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5·m,

kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m

3.005 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu IV

3.006 Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III

3.010 Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn·150·mm

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  Specyfikacji  Technicznej

„Wymagania  ogólne”  .  Wykonawca  jest  zobowiązany  opracować  i  przedstawić  do



akceptacji  Inżyniera/Kierownika  projektu  program  zapewnienia  jakości.  W  programie

zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót,

możliwości  techniczne,  kadrowe  i  plan  organizacji  robót  gwarantujący  wykonanie  robót

zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz ustaleniami. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:

a) część ogólną opisującą:

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

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

− sposób zapewnienia bhp.,

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych ele-

mentów 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, na-

staw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w

procesie technologicznym, proponowany sposób i formę  przekazywania tych informacji

Inżynierowi/Kierownikowi projektu;

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 materia-

łów itp.,

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie trans-

portu,

−sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legaliza-

cja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

−sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 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,  sprzęt, zaopatrzenie i

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik projektu 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/Kierownik

projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z

umową.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie

stosowane urządzenia i  sprzęt  badawczy posiadają  ważną  legalizację,  zostały prawidłowo

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Inżynier/Kierownik  projektu  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń

laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inżynier/Kierownik projektu 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/Kierownik  projektu

natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero

wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona

zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań  materiałów ponosi

Wykonawca.

7. Obmiar robót 

Ogólne   zasady   obmiaru    robót   podano   w   Specyfikacji  Technicznej

„Wymagania ogólne” 

Jednostki i zasady obmiarowania

Jednostkami obmiarowymi robót są:

- [szt]  – ilość zamontowanych urządzeń,

- [mb]  - ilość ułożonego przewodu



Obmiar robót określa się na podstawie rzeczywistych ilości w powiązaniu z wytycznymi

projektowymi  z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez  Zamawiającego  i

sprawdzonych  w naturze .

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/Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej

na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.

Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilościach  podanych  w  ślepym

kosztorysie  lub  gdzie  indziej  w  ST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia

wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną  poprawione  wg  instrukcji  Inżyniera/Kierownika

projektu na piśmie.

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/Kierownika projektu.

Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.

Jeśli  ST  właściwe  dla  danych  robót  nie  wymagają  tego  inaczej,  objętości  będą

wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.

Ilości, które mają być obmierzone długościowo, będą mierzone w metrach zgodnie z

wymaganiami ST.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy,  stosowany w czasie obmiaru robót będą

zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu.

Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne

świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą  przez Wykonawcę  utrzymywane w dobrym

stanie, w całym okresie trwania robót.



Manometry i zasady pomiaru

Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  manometryczne  odpowiadające

odnośnym  wymaganiom  ST.  Będzie  utrzymywać  to  wyposażenie  zapewniając  w  sposób

ciągły  zachowanie  dokładności  wg  norm  zatwierdzonych  przez  Inżyniera/Kierownika

projektu.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem

odcinków 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 wykonane w sposób

zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych długości lub objętości będą  uzupełnione odpowiednimi

szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być

dołączone w formie  oddzielnego  załącznika do książki  obmiarów,  którego wzór zostanie

uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu.

8. Odbiór robót 

Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  Specyfikacji  Technicznej

„Wymagania ogólne” 

Rodzaje odbiorów robót

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.

Odbiór robót zanikaj ących 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/Kierownik projektu.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika

budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inżyniera/Kierownika  projektu.  Odbiór  będzie

przeprowadzony niezwłocznie,  nie  później  jednak  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu.

Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inżynier/Kierownik  projektu  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/Kierownik projektu.

Odbiór ostateczny robót

Zasady odbioru ostatecznego 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/Kierownika projektu.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc

od dnia potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót  i  przyjęcia

dokumentów, o których mowa w punkcie 8.

Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w

obecności Inżyniera/Kierownika projektu 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.



W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót

uzupełniających  w warstwie  ścieralnej  lub  robotach  wykończeniowych,  komisja  przerwie

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową

i  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 umowy.

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.   szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew.

      uzupełniające lub zamienne),

3.   recepty i ustalenia technologiczne,

4.   dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST 

6. deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów  zgodnie  z

 ST 

7.   opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i

      pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST 

8.   rysunki  (dokumentacje)  na wykonanie  robót towarzyszących  oraz  protokoły odbioru i

      przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

9.   geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopię  mapy  zasadniczej  powstałej  w  wyniku  geodezyjnej  inwentaryzacji

      powykonawczej.

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.



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 „Odbiór ostateczny robót”.

9. Podstawowa płatność 

         Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej

„Wymagania ogólne” 

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 ST 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 obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

Warunki umowy i wymagania ogólne 

Koszt  dostosowania  się  do  wymagań  warunków  umowy  i  wymagań  ogólnych

zawartych  w  ST  obejmuje  wszystkie  warunki  określone  w  ww.  dokumentach,  a  nie

wyszczególnione w kosztorysie.

10. Przepisy związane

Normy
PN-81/B-10700 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.



PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe.

PN-90/B-01707 Instalacje kanalizacyjne.

PN-B-02865:1997„Ochrona  przeciw  pożarowa  budynków.  Przeciwpożarowe  zaopatrzenie

wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa”

„Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6.

Wyd. COBRTI INSTAL 2003”

PN-  64/B-10400  „Urządzenia  centralnego  ogrzewania  w  budownictwie

powszechnym. Wymagania  i badania techniczne przy odbiorze".

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

Wymagania".

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".

Inne dokumenty i instrukcje

1.     Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994  r.  -  Prawo  budowlane  (Dz.  U.  Nr  106/00  poz.1126,

Nr 109/00, poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268 z późniejszymi zmianami).

2.     Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,

montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej.

Opracował:


