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Najwa niejsze oznaczenia i skróty:
ST - Specyfikacja Techniczna
PZJ - Program Zabezpieczenia Jako ci
WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

I. INSTALACJA WODOCI GOWA
1. CZ
OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj cego
Rozbudowa i przebudowa budynku Stra y Po arnej
1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania ogólne dotycz ce wykonania i odbioru
instalacji wodoci gowych.
1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaw opracowania szczegó owej specyfikacji technicznej (ST), stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.
Projektant sporz dzaj cy dokumentacj projektow i odpowiednie szczegó owe specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robót budowlanych mo e wprowadza do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupe nienia lub
ci lenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, obiektu lub robót, uwzgl dniaj ce wymagania
Zamawiaj cego oraz konkretne warunki ich realizacji, które s niezb dne do okre lenia ich standardu i jako ci.
Odst pstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mog mie miejsce tylko w przypadkach ma ych prostych i
drugorz dnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe wymagania b
spe nione
przy zastosowaniu metod wykonania wynikaj cych z do wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.4. Przedmiot i zakres robót obj tych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmuj wszystkie czynno ci podstawowe wyst puj ce przy monta u instalacji
wodoci gowych z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia i armatury, a tak e niezb dne dla w ciwego wykonania tej
instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzysz ce.
1.5. Okre lenia podstawowe, definicje
Okre lenia podstawowe przyj te w niniejszej specyfikacji technicznej s zgodne z okre leniami przyj tymi w
Rozporz dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie, zeszycie nr 7 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Instalacji
Wodoci gowych” wydanych przez Centralny O rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL,
odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”
Instalacja wodoci gowa - instalacj wodoci gow stanowi uk ady po czonych przewodów, armatury i urz dze ,
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ce do zaopatrywania budynków w zimn i ciep wod , spe niaj
wymagania jako ciowe okre lone w przepisach
odr bnych dotycz cych warunków, jakim powinna odpowiada woda do spo ycia przez ludzi.
Instalacja wodoci gowa wody zimnej - instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodoci gowej rozpoczyna si
bezpo rednio za zestawem wodomierza g ównego, a instalacja zimnej wody pochodz cej z w asnego uj cia (studni) od
urz dzenia, za pomoc którego jest pobierana woda z tego uj cia.
Instalacja wodoci gowa wody ciep ej - instalacja ciep ej wody rozpoczyna si bezpo rednio za zaworem na zasileniu
zimn wod urz dzenia do przygotowania
ciep ej wody.
Woda do picia - woda do picia to taka woda, która jest odpowiednia do spo ywania przez ludzi i spe nia odpowiednie
przepisy zgodne z dyrektywami EWG.
Zestaw wodomierzowy - sk ada si z wodomierza oraz po czonych kszta tek.
Studzienka wodoci gowa - obiekt na przewodzie wodoci gowym przeznaczony do zainstalowania armatury - np.
wodomierza.
Urz dzenie zabezpieczaj ce - urz dzenie s
ce do ochrony jako ci wody do picia, uniemo liwiaj ce wtórne
zanieczyszczenie wody (np. zawór antyska eniowy, filtr).
Armatura przep ywowa instalacji wodoci gowych - wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do sterowania
przep ywem wody w instalacji wodoci gowej.
Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urz dzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji wodoci gowej.
1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako wykonania robót oraz za zgodno z dokumentacj projektow
postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WTWiO dla instalacji wodoci gowych, specyfikacj techniczn
(szczegó ow ) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuk budowlan . Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w
ST „Wymagania ogólne”
1.7. Dokumentacja robót monta owych instalacji wodoci gowych
Dokumentacj robót monta owych instalacji wodoci gowych stanowi :
projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. „w sprawie
szczegó owego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu
zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budow ,
projekt wykonawczy w zakresie wynikaj cym z rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),
specyfikacja techniczna (szczegó owa) wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówie publicznych),
sporz dzona zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),
dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia
zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó n.
zmianami),
dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania u ytych wyrobów
budowlanych, zgodnie z ustaw z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
protoko y odbiorów cz ciowych, ko cowych i robót zanikaj cych, z za czonymi protoko ami z bada kontrolnych,
dokumentacja powykonawcza, czyli wy ej wymienione cz ci sk adowe dokumentacji robót z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst
jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó niejszymi zmianami).
Roboty nale y wykonywa na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegó owej)
wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.
1.8. Nazwy i kody:
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót
CPV 45330000-9
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
CPV 45332000-3
Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
CPV 45332200-5
Roboty instalacyjne hydrauliczne
CPV 45332400-7
Roboty instalacyjne w zakresie urz dze sanitarnych
2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W
CIWO CI MATERIA ÓW
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce w ciwo ci materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST „Wymagania ogólne”
2.2. Szczegó owe wymagania dotycz ce materia ów
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Materia y stosowane do monta u instalacji wodoci gowych powinny mie :
oznakowanie znakiem CE co oznacza, e dokonano oceny ich zgodno ci ze zharmonizowan norm europejsk
wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejsk aprobat techniczn lub krajow specyfikacj techniczn pa stwa
cz onkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan przez Komisj Europejsk za
zgodn z wymaganiami podstawowymi, lub
deklaracj zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej wydan przez producenta, je eli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa okre lonym przez
Komisj Europejsk lub
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza e s to wyroby nie podlegaj ce obowi zkowemu oznakowaniu CE,
dla których dokonano oceny zgodno ci z Polsk Norm lub aprobat techniczn b
uznano za „regionalny wyrób
budowlany”.
2.3. Rodzaje materia ów
2.3.1. Ruroci gi miedziane o po czeniach lutowanych - wymagania i warunki stosowania:
Rury miedziane produkowane s w trzech rodzajach:
rury twarde o rednicy od 6 do 267 mm, sztangi 3 i 5 m.
Wymogi dotycz ce rur miedzianych wg PN-EN 1057:2007, PN-EN 1254-5:2004, PN-EN 1254-5:2004, PN-EN 12541:2004.
2.3.5. Armatura sieci wodoci gowej
Armatura sieci wodoci gowej (armatura przep ywowa instalacji wodoci gowej) musi spe nia warunki okre lone w
nast puj cych normach:
PN/M-75110÷11, PN/M-75113÷19, PN/M-75123÷26, PN/M-75144, PN/M-75147, PN/M-75150, PN/M-75167, PN/M75172, PN/M-75180, PN/M-75206,
3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne”
3.2. Szczegó owe wymagania dotycz ce sprz tu
Do wykonania robót nale y stosowa jedynie taki sprz t, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako robót,
zarówno w miejscach ich wykonania, jak te przy wykonywaniu czynno ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
za adunku i wy adunku materia ów. Sprz t u ywany do robót powinien by zgodny z ofert Wykonawcy i powinien
odpowiada pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustale w takich dokumentach sprz t powinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez inwestora.
Wykonawca powinien dostarczy kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do u ytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.
4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU
4.1 Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne”
4.2. Szczegó owe wymagania dotycz ce transportu
Ze wzgl du na specyficzne cechy rur nale y spe ni nast puj ce dodatkowe wymagania:
rury nale y przewozi wy cznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadaj cymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m, wystaj ce poza pojazd ko ce rur nie mog by d sze ni 1 m,
je eli przewo one s lu no u one rury, to przy ich uk adaniu w stosy na samochodzie wysoko adunku nie powinna
przekracza 1 m,
podczas transportu rury powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe cz ci rodków transportu
jak ruby,
cuchy, itp. Lu no uk adane rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pod enie
tektury falistej i desek pod cuch spinaj cy boczne ciany skrzyni samochodu,
podczas transportu rury powinny by zabezpieczone przed zmian po enia. Platforma samochodu powinna by
ustawiona w poziomie.
Wed ug istniej cych zalece przewóz powinien odbywa si przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.
4.3. Wymagania dotycz ce przewozu armatury
Armatur
nale y
przewozi
pakowan
w
sposób zanieczyszczeniem,
czynników uszkodzeniem mechanicznym i atmosferycznych.

zabezpieczaj cy

przed wp ywami

4.4. Sk adowanie materia ów
Sk adowanie rur i kszta tek w wi zkach lub luzem Rury i kszta tki nale y w okresie przechowywania chroni przed
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bezpo rednim dzia aniem promieniowania s onecznego i temperatur ni sz ni 0°C lub przekraczaj
40°C.
Przy d ugotrwa ym sk adowaniu (kilka miesi cy lub d ej) rury powinny by chronione przed dzia aniem wiat a
onecznego przez przykrycie sk adu plandekami brezentowymi lub innym materia em (np. foli nieprze roczyst z PVC
lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nale y zapewni cyrkulacj powietrza pod pow ok ochronn aby rury nie nagrzewa y
si i nie ulega y deformacji.
Oryginalnie zapakowane wi zki rur mo na sk adowa po trzy, jedna na drugiej do wysoko ci maksymalnej 3 m, przy czym
ramki wi zek winny spoczywa na sobie, lu ne rury lub niepe ne wi zki mo na sk adowa w stosach na równym
pod u, na podk adkach drewnianych o szeroko ci min. 10 cm, grubo ci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny
by z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odst pach co 1-2 m. Wysoko uk adania rur w
stosy nie powinna przekracza 7 warstw rur i 1,5 m wysoko ci. Rury o ró nych rednicach winny by sk adowane
odr bnie.
Rury kielichowe uk ada kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela przek adkami drewnianymi.
Armatur nale y sk adowa w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie ni szej ni 0 °C. W pomieszczeniach
sk adowania nie powinny znajdowa si zwi zki chemiczne dzia aj ce koroduj co. Armatur z tworzyw sztucznych nale y
przechowywa z dala od urz dze grzewczych.
5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podane zosta y w ST „Wymagania ogólne”
5.2. Warunki przyst pienia do robót
Przed przyst pieniem do monta u instalacji wodoci gowej z tworzyw sztucznych nale y:
wyznaczy miejsca uk adania rur, kszta tek i armatury,
wykona otwory i obsadzi uchwyty, podpory i podwieszenia,
wykona bruzdy w cianach w przypadku uk adania w nich przewodów wodoci gowych,
wykona otwory w cianach i stropach dla przej przewodów wodoci gowych.
5.3. Monta ruroci gów
Po wykonaniu czynno ci pomocniczych okre lonych w pkt. 5.2. nale y przyst pi do w ciwego monta u rur, kszta tek i
armatury.
Ruroci gi z tworzyw sztucznych mog by mocowane bezpo rednio na cianach, w bruzdach cian lub warstwach
pod ogowych w rurach os onowych.
5.4. Po czenia lutowane
Podstawow
technologi
czenia rur miedzianych w instalacjach centralnego ogrzewania wodnego - jest
lutowanie kapilarne wykonywane jako:
lutowanie mi kkie stosowane przy temperaturze poni ej 450°C,
lutowanie twarde stosowane przy temperaturze powy ej 450°C.
Szczelina pomi dzy czonymi elementami musi posiada szeroko w okre lonych granicach, aby powsta efekt zwany
kapilarnym. Ze wzgl du na mo liwo uszkodze powierzchni rur przy temperaturze powy ej 400°C, co mo e zmniejszy
odporno korozyjn przewodów miedzianych, po czenia przewodów w instalacjach co. do rednicy 28 mm w cznie
mog by wykonywane jedynie przez lutowanie mi kkie, natomiast lutowanie twarde stosowa do rur o rednicy powy ej
28 mm.
Mo na stosowa tak e technologi
czenia rur miedzianych w instalacjach wodnych metod spawania - mo e by ona
stosowana przy wyst pieniu nast puj cych warunków:
grubo cianki rury wynosi minimum 1,5 mm,
rednica rury jest wi ksza ni 35 mm.
Konieczno stosowania metody spawania wyst puje w ciwie tylko przy wykonywaniu ruroci gów powy ej 108 mm.
Dla wi kszych rednic praktycznie nie jest mo liwe tworzenie z czy z efektem kapilarnym. Dlatego te dopuszcza si
metod spawania, lecz tylko z jednym rodzajem z cza - doczo owym, stosowanym do czenia:
rur o równej (jednakowej) rednicy,
rur redukowanych symetrycznie,
rur redukowanych mimo rodowo,
wyoblenia z rur odga zienia.
Do spawania miedzi stosuje si nast puj ce rodzaje spawania:
spawanie gazowe pr tami spawalniczymi,
spawanie ukowe w os onie gazu oboj tnego pr tami spawalniczymi.
Natomiast w warunkach wyst puj cych na budowie stosowany jest podstawowy rodzaj spawania, tj. przy u yciu palnika
acetylenowo-tlenowego.
Metoda spawania jak i metoda lutospawania s technologiami przystosowanymi do czenia rur o du ych rednicach, np.
do celów przemys owych. Przy wykonywaniu instalacji co. w zakresie rednic 10-54 mm metoda lutowania kapilarnego w
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zupe no ci zapewnia dostateczn szczelno po cze .
W monta u instalacji wodnych z rur miedzianych obowi zuje zasada stosowania materia ów jednorodnych w ca ej
instalacji, tj. miedzi oraz takich jej stopów jak: mosi dze, br zy, miedzionikle.
Gwarancj wykonania dobrej jako ci instalacji wodnych z rur miedzianych jest stosowanie czników i rur
produkowanych fabrycznie oraz posiadaj cych dokument dopuszczaj cy do obrotu i stosowania w budownictwie.
Kompensacj wyd
cieplnych ruroci gów miedzianych uzyskuje si
przez zastosowanie: kompensacji
naturalnej albo kompensacji sztucznej. Graniczna d ugo ruroci gu nie wymagaj ca kompensacji wynosi 5,0 m.
Kompensacj naturaln wyd
liniowych ruroci gów miedzianych uzyskuje si przez zmian kierunku prowadzenia
przewodów i w ciwe rozmieszczenie punktów sta ych, a tak e prawid owe rozmieszczenie uchwytów przesuwnych, tzn.
pozostawienie odpowiedniej d ugo ci odcinka swobodnego, który przejmie wyd enie A L przewodu ograniczonego
punktami sta ymi.
Kompensacj sztuczn uzyskuje si przez wbudowanie w ruroci g elementów instalacji zwanych kompensatorami;
podstawow zasad przy wbudowywaniu, np. kompensatora U-kszta towego jest umieszczenie go w rodku mi dzy
punktami sta ymi na przewodzie; kompensator powinien by mocowany punktem sta ym w osi symetrii wierzcho ka.
Natomiast przy uk adaniu ruroci gu, np. w szachcie instalacyjnym, gdzie jest ma o miejsca powinien by wbudowany
kompensator osiowy mieszkowy.
Konstrukcj punktu sta ego dla ruroci gów miedzianych wykona wg zalece PN-93/C-04607. Ruroci gi uk adane w
bruzdach powinny by na ca ej d ugo ci owini te ta
lub os on elastyczn szczególnie zalecane jest stosowanie rur w
otulinie fabrycznej, która zabezpiecza ruroci g przed uszkodzeniem mechanicznym na skutek tarcia o cianki bruzdy i
stanowi równocze nie izolacj ciepln .
Ruroci gi uk adane w cianach pod tynkiem powinny mie zwi kszon grubo otuliny w obszarach czników, np.
trójników, kolan, uków itp., by zapewni w miar swobodny ruch powodowany wyd eniami termicznymi. Podobnie
ruroci gi uk adane na stropach w warstwach pod ogowych powinny by na ca ej d ugo ci zabezpieczone os on elastyczn
lub rur os onow w celu oddzielenia ich od bry y budynku; os ona taka pozwala na termiczne ruchy rur miedzianych.
W celu przed enia ywotno ci ruroci gów miedzianych, nale y na wlocie instalacji wodoci gowej wbudowa filtr z
siatk miedzian o oczkach 50-80 mikrometrów, zatrzymuj cy zanieczyszczenia mechaniczne, które mog uszkadza
ochronn warstw tlenków miedzi na wewn trznej powierzchni ruroci gów, a tak e uniemo liwiaj cy przedostawanie si
produktów korozji do wewn trznej instalacji z rur miedzianych.
W zakresie czenia z innymi materia ami: nie ma adnych ogranicze w czeniu w jednej instalacji ruroci gów z miedzi i
z tworzyw sztucznych oraz elementów, armatury i urz dze wykonanych ze stali kwasoodpornej, ze stali w glowej
platerowanej stal kwasoodporn oraz ze stali stopowej austenitycznej odpornej na korozj .
5.5. Po czenia z armatur
Przed przyst pieniem do monta u armatury nale y dokona ogl dzin jej powierzchni zewn trznej i wewn trznej.
Powierzchnie powinny by g adkie, czyste, pozbawione porów, wg bie i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemo liwiaj cym spe nienie wymaga norm okre lonych w pkt. 2.2.2.
Wysoko ustawienia armatury czerpalnej nad pod og lub przyborem nale y wykona zgodnie z wymaganiami
okre lonymi w WTWiO dla instalacji wodoci gowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajów po cze
armatury z instalacj nale y wykona przestrzegaj c instrukcji wydanych przez producentów okre lonych materia ów.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podane zosta y w ST „Wymagania ogólne”
6.1. Szczegó owe zasady kontroli jako ci robót
Kontrol wykonania instalacji wodoci gowych z tworzyw sztucznych nale y przeprowadzi zgodnie z zaleceniami
okre lonymi w WTWiO „Instalacji wodoci gowych” (zeszyt nr 7)
to badania wst pne polegaj ce na pulsacyjnym podnoszeniu ci nienia w instalacji do warto ci ci nienia próbnego (3krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przecieków i roszenia oraz spadku ci nienia (mo e wyst pi
wy cznie spowodowane elastyczno ci przewodów z tworzyw sztucznych) obserwuje si instalacj jeszcze 1/2 godziny,
je eli w dalszym ci gu nie wyst puj przecieki i roszenie oraz spadek ci nienia nie wi kszy ni 0,6 bara, przyst puje si do
badania g ównego.
Badanie g ówne polega na podniesieniu ci nienia do warto ci ci nienia próbnego i obserwacji instalacji przez 2 godziny.
Je eli badanie g ówne zosta o zako czone wynikiem pozytywnym - brak przecieków i roszenia oraz spadek ci nienia nie
wi kszy ni 0,2 bara - to uznaje si , e instalacja wodoci gowa zosta a wykonana w sposób
prawid owy, chyba e wymagane s jeszcze badania uzupe niaj ce przez producenta przewodów z tworzyw sztucznych.
Warto ci nienia próbnego nale y przyj zgodnie z okre lon w dokumentacji technicznej i WTWiO.
Badanie szczelno ci instalacji mo emy równie przeprowadzi spr onym powietrzem (zgodnie z pkt. 11.3.4. zeszytu nr 7
WTWiO).
Warunkiem uznania wyników badania spr onym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku ci nienia na manometrze
podczas badania. Jednak e jest to badanie do niebezpieczne i nale y ci le przestrzega wymogów okre lonych w ww.
pkt. WTWiO.
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Dla instalacji ciep ej wody, po wykonaniu bada szczelno ci wod zimn z wynikiem pozytywnym, nale y dodatkowo
przeprowadzi badanie szczelno ci wod o temp. 60°C, przy ci nieniu roboczym. Z przeprowadzonych bada nale y
sporz dzi protokó (Za cznik nr 1).
7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady dotycz ce przedmiaru i obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podane zosta y w ST „Wymagania ogólne”
7.2. Jednostki i zasady przedmiaru i obmiaru robót
Obmiar robót b dzie okre la faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacj projektow i do czonymi do
niej specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.
ugo ruroci gów:
nale y liczy od ko cówki ostatniego cznika w podej ciu do wodomierza (od strony instalacji) b
od zaworu
odcinaj cego na wprowadzeniu ruroci gów do budynków (w przypadkach, gdy wodomierz jest na zewn trz budynku) do ko cówki podej cia do poszczególnych punktów czerpania wody,
oblicza si w metrach ich d ugo ci osiowej, wyodr bniaj c ilo ci ruroci gów
w zale no ci od rodzajów rur i ich rednic oraz rodzajów po cze bez odliczania d ugo ci czników oraz armatury
czonych na gwint, nie wlicza si natomiast do d ugo ci ruroci gów armatury ko nierzowej,
podej cia do urz dze i armatury wlicza si do ogólnej d ugo ci ruroci gów, a niezale nie od tego do przedmiaru
wprowadza si liczby podej wed ug rednic ruroci gów i rodzajów podej . Przy ustalaniu liczby podej nale y
odr bnie liczy podej cia wody zimnej, odr bnie - wody ciep ej,
ugo ruroci gów w obej ciach elementów konstrukcyjnych wlicza si do ogólnej d ugo ci ruroci gów,
ugo ruroci gów w kompensatorach wlicza si do ogólnej d ugo ci ruroci gów.
Elementy i urz dzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy si w sztukach lub kompletach.
Prób szczelno ci ustala si dla ca kowitej d ugo ci rur instalacji z uwzgl dnieniem podzia u wed ug rednic oraz
rodzajów budynków.
8. WYMAGANIA DOTYCZ CE ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”
8.2. Zakres bada odbiorczych
8.2.1. Badania przy odbiorze instalacji wodoci gowej
Badania przy odbiorze instalacji wodoci gowej nale y przeprowadzi zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 10 i pkt. 11
WTWiO Instalacji wodoci gowych. Zakres bada
odbiorczych nale y dostosowa
do rodzaju i wielko ci
instalacji wodoci gowej. Szczegó owy zakres bada odbiorczych powinien zosta ustalony w umowie pomi dzy
inwestorem i wykonawc z tym, e powinny one obj co najmniej badania odbiorcze szczelno ci, zabezpieczenia
instalacji wodoci gowej wody ciep ej przed przekroczeniem granicznych warto ci ci nienia i temperatury, zabezpieczenia
przed mo liwo ci pogorszenia jako ci wody wodoci gowej w instalacji oraz zmianami
skracaj cymi trwa
instalacji, zabezpieczenia instalacji wodoci gowej przed mo liwo ci przep ywów
zwrotnych. Zakres tych bada okre lony zosta w pkt. 11 WTWiO.
Podczas dokonywania bada odbiorczych nale y wykonywa pomiary:
temperatury wody za pomoc termometrów zapewniaj cych dok adno odczytu ±0,5 C,
spadków ci nienia wody w instalacji za pomoc manometrów ró nicowych zapewniaj cych dok adno odczytu nie
mniejsz ni 10 Pa.
8.2.2. Odbiór robót poprzedzaj cych wykonanie instalacji wodoci gowej
Odbiór robót poprzedzaj cych wykonanie instalacji tzw. odbiór mi dzyoperacyjny nale y przeprowadzi
przyk adowo wyszczególnionych w pkt. 5.2.
Z przeprowadzonego odbioru mi dzyoperacyjnego nale y sporz dzi protokó odbioru.

dla robót

8.2.3. Odbiór techniczny cz ciowy instalacji wodoci gowej
Odbiór techniczny cz ciowy dotyczy cz ci instalacji do których zanika dost p w miar post pu robót. Dotyczy on na
przyk ad: przewodów u onych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kana ach
nieprze azowych, przewodów uk adanych w rurach os onowych w warstwach pod ogi, uszczelnie przej przez przegrody
budowlane, których sprawdzenie b dzie niemo liwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego ko cowego.
Odbiór cz ciowy przeprowadza si w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego ko cowego jednak bez oceny
prawid owo ci pracy instalacji. W ramach odbioru cz ciowego nale y:
sprawdzi czy odbierany element instalacji lub jej cz
jest wykonana zgodnie z dokumentacj projektow oraz
do czonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegó owymi),
sprawdzi zgodno wykonania odbieranej cz ci instalacji z wymaganiami okre lonymi w odpowiednich punktach
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WTWiO,
przeprowadzi niezb dne badania odbiorcze.
Po dokonaniu odbioru cz ciowego nale y sporz dzi protokó potwierdzaj cy prawid owe wykonanie robót (Za cznik 3)
oraz do czy wyniki niezb dnych bada odbiorczych. W protokole nale y jednoznacznie zidentyfikowa lokalizacj
odcinków instalacji, które by y obj te odbiorem cz ciowym.
8.2.4. Odbiór techniczny ko cowy instalacji wodoci gowej
Instalacja powinna by przedstawiona do odbioru technicznego ko cowego po:
zako czeniu wszystkich robót monta owych, cznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
wyp ukaniu, dezynfekcji i nape nieniu instalacji wod
dokonaniu bada odbiorczych cz ciowych, z których wszystkie zako czy y si wynikiem pozytywnym.
W ramach odbioru ko cowego nale y:
uruchomi instalacj , sprawdzi osi ganie zak adanych parametrów zgodnie z
dokumentacj projektow specyfikacjami technicznymi (szczegó owymi) i WTWiO,
sprawdzi zgodno wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre lonymi w odpowiednich punktach WTWiO,
sprawdzi protoko y odbiorów mi dzyoperacyjnych i cz ciowych,
sprawdzi protoko y zawieraj ce wyniki bada odbiorczych.
Z odbioru technicznego ko cowego nale y sporz dzi protokó
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Ogólne zasady dotycz ce podstawy rozliczenia robót i p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST „Wymagania ogólne”
1.1. Szczegó owe zasady dotycz ce podstawy rozliczenia robót i p atno ci
Rozliczenie robót monta owych instalacji wodoci gowych mo e by dokonane jednorazowo po wykonaniu pe nego
zakresu robót i ich ko cowym odbiorze lub etapami okre lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz ciowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomi dzy zamawiaj cym a wykonawc nast puje po dokonaniu odbioru ko cowego.
Podstaw rozliczenia oraz p atno ci wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi warto tych robót obliczona na
podstawie:
okre lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo ci robót potwierdzonych przez
zamawiaj cego lub
ustalonej w umowie kwoty rycza towej za okre lony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty rycza towe obejmuj ce roboty monta owe instalacji wodoci gowych z
tworzyw sztucznych uwzgl dniaj :
przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materia ów, narz dzi i sprz tu,
obs ug sprz tu nieposiadaj cego etatowej obs ugi,
przenoszenie podr cznych urz dze i sprz tu w miar post pu robót,
wykonanie ewentualnie wyst puj cych robót ziemnych,
wykonanie robót pomocniczych okre lonych w pkt. 5.2.,
monta ruroci gów i armatury,
wykonanie prób ci nieniowych,
usuni cie wad i usterek powsta ych w czasie wykonywania robót.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
PN-EN 806-1:2004
Wymagania dotycz ce wewn trznych instalacji wodoci gowych do przesy u wody przeznaczonej do spo ycia przez
ludzi. Cz
1: Postanowienia ogólne.
PN-81/B-10700.00
Instalacje wewn trzne wodoci gowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i
badania.
PN-83/B-10700.04
Instalacje wewn trzne wodoci gowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody
zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.
PN-B-10720:1998
Wodoci gi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodoci gowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-79/M-75110
Armatura domowej sieci wodoci gowej. Zawory wyp ywowe wyd one.
PN-79/M-75111
Armatura domowej sieci wodoci gowej. Zawór umywalkowy stoj cy.
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PN-79/M-75113
Armatura domowej sieci wodoci gowej. Zawór z ruchom wylewk .
PN-78/M-75114
Armatura domowej sieci wodoci gowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.
PN-78/M-75115
Armatura domowej sieci wodoci gowej. Baterie wannowe.
PN-80/M-75116
Armatura domowej sieci wodoci gowej. Baterie wannowa piecykowa.
PN-78/M-75117
Armatura domowej sieci wodoci gowej. Baterie natryskowa.
PN-80/M-75118
Armatura domowej sieci wodoci gowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe stoj ce.
PN-78/M-75119
Armatura domowej sieci wodoci gowej. Baterie wannowe stoj ce.
PN-74/M-75123
Armatura domowej sieci wodoci gowej. Armatura toaletowa. G owice suwakowe.
PN-74/M-75124
Armatura domowej sieci wodoci gowej. Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stoj ca
rozsuwalna.
PN-75/M-75125
Armatura domowej sieci wodoci gowej. Baterie umywalkowe stoj ce kryte.
PN-77/M-75126
Armatura domowej sieci wodoci gowej. Baterie umywalkowe stoj ce jednootworowe.
PN-80/M-75144
Armatura domowej sieci wodoci gowej. Wylewki ruchome.
PN-78/M-75147
Armatura domowej sieci wodoci gowej. Mieszacze natryskowe.
PN-76/M-75150
Armatura domowej sieci wodoci gowej. Natrysk d wigniowy.
PN-70/M-75167
Armatura domowej sieci wodoci gowej. Przed acze.
PN-69/M-75172
Armatura domowej sieci wodoci gowej. Spust do zbiorników p ucz cych.
PN-80/M-75180
Armatura domowej sieci wodoci gowej. Zawory p ywakowe.
PN-75/M-75206
Armatura domowej sieci wodoci gowej. Zawory wyp ywowe.
PN-ISO 4064-1:1997
Pomiar obj to ci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania.
PN-ISO 4064-2+Ad1:1997
Pomiar obj to ci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania
instalacyjne.
PN-ISO 4064-3:1997
Pomiar obj to ci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody
bada i wyposa enie.
PN-ISO 7858-1:1997
Pomiar obj to ci wody przep ywaj cej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wodomierze sprz one. Wymagania.
PN-ISO 7858-2:1997
Pomiar obj to ci wody przep ywaj cej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wodomierze sprz one. Wymagania instalacyjne.
PN-ISO 7858-3:1997
Pomiar obj to ci wody przep ywaj cej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wodomierze sprz one. Metody bada .
PN-88/M-54901.00
Elementy z czne wodomierzy skrzyde kowych. Wymagania i badania.
PN-88/M-54901.01
Elementy z czne wodomierzy skrzyde kowych. Os onki.
PN-88/M-54901.02
Elementy z czne wodomierzy skrzyde kowych. Przed acze.
PN-92/M-54901.03
Elementy z czne wodomierzy skrzyde kowych. czniki.
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PN-92/M-54901.04
Elementy z czne wodomierzy skrzyde kowych. Nakr tki do czników.
PN-88/M-54901.05
Elementy z czne wodomierzy skrzyde kowych. Uszczelki.
PN-EN 1717:2003
Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodoci gowych i ogólne wymagania dotycz ce
urz dze zapobiegaj cych zanieczyszczeniu przez przep yw zwrotny.
PN-71/B-10420
Urz dzenia ciep ej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 12735-2:2004/A1:2006
Mied i stopy miedzi. Rury miedziane okr e bez szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i ch odniczych. Cz
2: Rury do oprzyrz dowania
PN-EN 12735-1:2003/A1:2006
Mied i stopy miedzi. Rury miedziane okr e bez szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i ch odniczych. Cz
1: Rury do instalacji rurowych
PN-EN 1057:2007
Mied i stopy miedzi. Rury miedziane okr e bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i
ogrzewania
PN-EN 1254-2:2004
Mied i stopy miedzi. czniki instalacyjne. Cz
2: czniki do rur miedzianych z ko cówkami zaciskowymi
PN-EN 1254-5:2004
Mied i stopy miedzi. czniki instalacyjne. Cz
5: czniki do rur miedzianych z krótkimi ko cówkami do kapilarnego
lutowania twardego
PN-EN 1254-1:2004
Mied i stopy miedzi.
czniki instalacyjne. Cz
1:
czniki do rur miedzianych z ko cówkami do kapilarnego
lutowania mi kkiego lub twardego
10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodoci gowych - zeszyt 7 -COBRTI INSTAL.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Ruroci gów z Tworzyw Sztucznych -Polska Korporacja TechnikiSanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.
Instrukcja Projektowa, Monta u i Uk adania Rur PVC-U i PE - GAMRAT.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II,
OWEOB Promocja - 2005 r.
10.2.2. Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó n. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pó n. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pó n. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzeniu cieków (Dz. U. Nr 72,
poz. 747).
10.2.3. Rozporz dzenia
Rozporz dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. – w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespo ów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodno ci wyrobów
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre lenia polskich jednostek
organizacyjnych upowa nionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 26 wrze nia 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów
bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
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Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108,
poz. 953 z pó n. zmianami).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie dziennika
budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zamawiaj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. - w sprawie szczegó owego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) wraz ze zmian opublikowan w Dz. U. Nr 33 z 2003 r.,
poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156).
- Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymaga dotycz cych jako ci wody
przeznaczonej do spo ycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718).
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II. SIECI WODOCI GOWE
1. CZ
OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj cego
Rozbudowa i przebudowa budynku Stra y Po arnej
1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru sieci
wodoci gowych przeznaczonych do przesy ania wody na cele bytowo-gospodarcze.
1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaw opracowania szczegó owej specyfikacji technicznej (ST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.
Projektant sporz dzaj cy dokumentacj projektow i odpowiednie szczegó owe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robót budowlanych mo e wprowadza do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupe nienia lub u ci lenia,
odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, obiektu i robót, uwzgl dniaj ce wymagania Zamawiaj cego oraz
konkretne warunki ich realizacji, które s niezb dne do okre lenia ich standardu i jako ci.
Odst pstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mog mie miejsce tylko w przypadkach ma ych, prostych i
drugorz dnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe wymagania b
spe nione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikaj cych z do wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.4. Przedmiot i zakres robót obj tych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmuj wszystkie czynno ci podstawowe wyst puj ce przy monta u sieci
wodoci gowych, przewodów wodoci gowych tranzytowych, magistralnych, rozdzielczych, przy czy (po cze ), ich
uzbrojenia i armatury, a tak e roboty tymczasowe oraz prace towarzysz ce.
Robotami tymczasowymi przy budowie sieci wodoci gowych wymienionych wy ej s :
Wariant I: Odwodnienie wykopu na czas monta u ruroci gów w przypadku wyst pienia wysokiego poziomu wód
gruntowych (wzgl dnie opadowych).
Wariant II: Wykopy, umocnienia cian wykopów, odwodnienie na czas monta u ruroci gów w przypadku wyst pienia
wysokiego poziomu wód gruntowych (wzgl dnie opadowych), zasypanie wykopów wraz z zag szczeniem obsypki i zasypki.
Do prac towarzysz cych nale y zaliczy mi dzy innymi geodezyjne wytyczenie tras wodoci gowych oraz ich
inwentaryzacj powykonawcz .
1.5. Okre lenia podstawowe, definicje
Okre lenia podstawowe przyj te w niniejszej specyfikacji technicznej s zgodne z okre leniami przyj tymi w zeszycie nr 3
„Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci Wodoci gowych” wydanych przez Centralny O rodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w
Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”
Sie wodoci gowa
Uk ad po czonych przewodów i ich uzbrojenia, przesy aj cych i rozprowadzaj cych wod przeznaczon do spo ycia przez
ludzi, znajduj cych si poza budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przy czu
wodoci gowym.
Przewód wodoci gowy tranzytowy
Przesy owy przewód bez odga zie , przeznaczony wy cznie do przesy u wody.
Przewód wodoci gowy magistralny
Magistrala wodoci gowa, przewód z odga zieniami, przeznaczony do rozprowadzania wody do przewodów rozdzielczych.
Przewód wodoci gowy rozdzielczy, osiedlowy
Przewód przeznaczony do rozprowadzania wody do przy czy wodoci gowych.
Przy cze wodoci gowe
Przewód przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodoci gowej w obiekcie.
Uzbrojenie przewodów wodoci gowych
Armatura i przyrz dy pomiarowe zapewniaj ce prawid owe dzia anie i eksploatacj sieci wodoci gowej.
Armatura sieci wodoci gowych - w zale no ci od przeznaczenia:
armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory,
armatura odpowietrzaj ca – zawory odpowietrzaj ce, napowietrzaj ce, odpowietrzaj co-napowietrzaj ce,
armatura reguluj ca - zawory regulacyjne i redukcyjne,
armatura przeciwpo arowa - hydranty,
armatura czerpalna - zdroje uliczne.
Studzienka wodoci gowa; komora wodoci gowa - obiekt na przewodzie wodoci gowym, przeznaczony do zainstalowania
armatury (np. zasuwy, wodomierza itp.).
Po czenie elektrooporowe - po czenie mi dzy kielichem PE lub kszta tk siod ow zgrzewan elektrooporowo a rur lub
kszta tk z bosym ko cem. Kszta tki zgrzewane elektrooporowo s nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich
powierzchni czenia, powoduj cy stopienie przylegaj cego materia u i zgrzanie powierzchni rury z kszta tk .
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Po czenie doczo owe - po czenie, które uzyskuje si w wyniku nagrzania przygotowanych do czenia powierzchni przez
przy enie ich do p askiej p yty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania temperatury zgrzewania, nast pnie usuni cie p yty
grzejnej i doci ni cie czonych ko ców.
Po czenie siod owe - po czenie uzyskane w wyniku ogrzania wkl ej powierzchni siod a i zewn trznej powierzchni rury
a do uzyskania temperatury zgrzewania, a nast pnie usuni cie elementu grzejnego i doci ni cie czonych powierzchni.
Po czenie mechaniczne - po czenie rury PE z inn rur PE lub innym elementem ruroci gu za pomoc z czki
zawieraj cej element zaciskowy.
1.6. Ogólne wymagania dotycz ce wykonywanych robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako wykonania robót oraz za zgodno z dokumentacj projektow
postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 3 WTWiO dla sieci wodoci gowych, Specyfikacjami technicznymi i poleceniami
Inspektora nadzoru oraz ze sztuk budowlan . Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
1.7. Dokumentacja robót monta owych sieci wodoci gowych
Dokumentacj robót monta owych sieci wodoci gowych stanowi :
projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegó owego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),
projekt wykonawczy w zakresie wynikaj cym z rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pó n. zmianami),
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówie publicznych), sporz dzona
zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pó n. zmianami),
dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce
bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó n. zmianami),
dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania u ytych wyrobów
budowlanych, zgodnie z ustaw z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
protoko y odbiorów cz ciowych, ko cowych i robót zanikaj cych, z za czonymi protoko ami z bada kontrolnych,
dokumentacja powykonawcza czyli wcze niej wymienione cz ci sk adowe dokumentacji robót z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994
r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó niejszymi zmianami).
Roboty nale y wykonywa na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.
1.8. Nazwy i kody:
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót
CPV 45231300-8
Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci gów i ruroci gów odprowadzania cieków
2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W
CIWO CI MATERIA ÓW
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST „Wymagania ogólne”
2.2. Szczegó owe wymagania dotycz ce materia ów
Materia y stosowane do budowy sieci wodoci gowych powinny mie :
oznakowanie znakiem CE co oznacza, e dokonano oceny ich zgodno ci ze zharmonizowan norm europejsk
wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejsk aprobat techniczn lub krajow specyfikacj techniczn pa stwa
cz onkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan przez Komisj Europejsk za
zgodn z wymaganiami podstawowymi, lub
deklaracj zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej wydan przez producenta, je eli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa okre lonym przez
Komisj Europejsk lub
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza e s to wyroby nie podlegaj ce obowi zkowemu oznakowaniu CE, dla
których dokonano oceny zgodno ci z Polsk Norm lub aprobat techniczn b
uznano za „regionalny wyrób
budowlany”.
2.2. Rodzaje materia ów
2.2.1. Rury i kszta tki z polietylenu (PE)
Rury i kszta tki z polietylenu musz spe nia warunki okre lone w normach PN-EN 12201-2 i PN-EN 12201-3. Wymiary
DN/OD rur i kszta tek do budowy sieci wodoci gowych s nast puj ce: 63 mm.
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2.2.2. Uzbrojenie sieci wodoci gowej
Armatura sieci wodoci gowej musi spe nia warunki okre lone w normach PN-EN 1074-1÷5 : 2002 oraz PN-89/M74091,
PN-89/M74092, PN-EN 12201-1.
2.2.3. Bloki oporowe i podporowe
W ruroci gach z tworzyw sztucznych stosuje si tradycyjne bloki oporowe betonowe prefabrykowane lub wykonywane na
miejscu budowy. W ruroci gach z PVC-U w miejscu bloków oporowych jako sztywne wzmocnienie z cz kielichowych
mo na stosowa :
opaski i dwupier cieniowe jarzma obejmuj ce kielichy rur i kszta tek,
nasuwki dwudzielne skr cane,
ci gi sk adaj ce si z dwóch opasek.
W budowie ruroci gów z PE bloki oporowe i podporowe wyst puj wy cznie przy czeniu rur PE z kszta tkami z ró nych
materia ów (stal, eliwo) oraz armatury (zasuwy, hydranty).
3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podane zosta y w ST „Wymagania ogólne”
3.1. Szczegó owe wymagania dotycz ce sprz tu
Do wykonania robót nale y stosowa jedynie taki sprz t, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako
wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiada pod
wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót. W przypadku braku ustale w
takich dokumentach sprz t powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.
Sprz t stosowany do wykonania robót musi by utrzymywany w dobrym stanie i gotowo ci do pracy, oraz spe nia normy
ochrony rodowiska i przepisy dotycz ce jego u ytkowania.
Wykonawca powinien dostarczy kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do u ytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.
Je eli dokumentacja projektowa lub ST przewiduj mo liwo wariantowego u ycia sprz tu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj przed u yciem sprz tu. Wybrany
sprz t, po akceptacji nie mo e by pó niej zmieniany bez jego zgody.
4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podane zosta y w ST „Wymagania ogólne”
4.2. Wymagania dotycz ce przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze wzgl du na specyficzne cechy rur nale y spe ni nast puj ce dodatkowe wymagania:
rury nale y przewozi wy cznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadaj cymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m; wystaj ce poza pojazd ko ce rur nie mog by d sze ni 1 m,
je eli przewo one s lu ne rury, to przy ich uk adaniu w stosy na samochodzie wysoko
adunku nie powinna
przekracza 1 m,
podczas transportu rury powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe cz ci rodków transportu jak
ruby,
cuchy, itp. Lu no uk adane rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pod enie tektury
falistej i desek pod cuch spinaj cy boczne ciany skrzyni samochodu,
podczas transportu rury powinny by zabezpieczone przed zmian po enia. Platforma samochodu powinna by
ustawiona w poziomie.
Wed ug istniej cych zalece przewóz powinien odbywa si przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.
4.3. Sk adowanie rur i kszta tek w wi zkach lub luzem
Rury i kszta tki nale y w okresie przechowywania chroni przed bezpo rednim dzia aniem promieniowania s onecznego i
temperatur przekraczaj
40°C.
Przy d ugotrwa ym sk adowaniu (kilka miesi cy lub d ej) rury powinny by chronione przed dzia aniem wiat a
onecznego przez przykrycie sk adu plandekami brezentowymi lub innym materia em (np. foli nieprze roczyst z PVC lub
PE) lub wykonanie zadaszenia. Nale y zapewni cyrkulacj powietrza pod pow ok ochronn aby rury nie nagrzewa y si i
nie ulega y deformacji.
Oryginalnie zapakowane wi zki rur mo na sk adowa po trzy, jedna na drugiej do wysoko ci maksymalnej 3 m, przy czym
ramki wi zek winny spoczywa na sobie, lu ne rury lub niepe ne wi zki mo na sk adowa w stosach na równym pod u, na
podk adkach drewnianych o szeroko ci min. 10 cm, grubo ci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odst pach co 1-2 m. Wysoko uk adania rur w stosy nie powinna
przekracza 7 warstw rur i 1,5 m wysoko ci. Rury o ró nych rednicach winny by sk adowane odr bnie.
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Rury kielichowe uk ada kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela przek adkami drewnianymi.
Stos nale y zabezpieczy przed przypadkowym ze lizgni ciem si rury poprzez ograniczenie jego szeroko ci przy pomocy
pionowych wsporników drewnianych zamocowanych w odst pach 1÷2 m.
5.WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podane zosta y w ST „Wymagania ogólne”
5.2. Warunki przyst pienia do robót
Przed przyst pieniem do monta u sieci wodoci gowej nale y:
dokona geodezyjnego wytyczenia trasy ruroci gu,
wykona wykopy z ewentualnym umocnieniem ich cian zgodnie z PN-B-10736:1999,
obni
poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych (w przypadku wyst pienia wysokiego
poziomu wód gruntowych lub opadowych),
przygotowa pod e pod ruroci g zgodnie z dokumentacj .
5.3. Monta ruroci gów
Monta ruroci gów mo e odbywa si dwoma metodami:
monta odcinków ruroci gów na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,
monta odcinków ruroci gu w wykopie.
Rury w wykopie powinny by u one w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadków. Na ca ej d ugo ci powinny
przylega do pod a na co najmniej ¼ obwodu.
5.4. Po czenia rur i kszta tek z PE
Przed przyst pieniem do monta u rur i kszta tek z PE nale y dokona ogl dzin tych materia ów. Powierzchnie wewn trzne i
zewn trzne rur i kszta tek powinny by g adkie, czyste, pozbawione porów, wg bie i innych wad powierzchniowych w
stopniu uniemo liwiaj cym spe nienie wymaga okre lonych w normach PN-EN 12201-1÷4:2004.
5.4.1. Po czenia zgrzewane
Po czenia zgrzewane mog by doczo owe lub elektrooporowe. W po czeniach zgrzewanych stosowane s :
kszta tki kielichowe zgrzewane elektrooporowo
kszta tki polietylenowe (PE) zawieraj ce jeden lub wi cej integralnych elementów
grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciep o, w celu uzyskania
po czenia zgrzewanego z bosym ko cem lub rur
kszta tki siod owe zgrzewane elektrooporowo
kszta tki polietylenowe (PE) zawieraj ce jeden lub wi cej integralnych elementów grzejnych, zdolnych do przetworzenia
energii elektrycznej w ciep o, w celu uzyskania po czenia zgrzewanego na rurze.
Zgrzewanie doczo owe polega na czeniu rur i kszta tek przez nagrzanie ich ko cówek do w ciwej temperatury i
doci ni cie, bez stosowania dodatkowego materia u.
Po zgrzaniu rur i kszta tek na ich powierzchniach wewn trznych i zewn trznych nie powinny wyst pi wyp ywki stopionego
materia u poza obr bem kszta tek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym adna wyp ywka nie powinna powodowa
przemieszczenia drutu w kszta tkach (elektrooporowych) co mog oby spowodowa zwarcie podczas czenia. Na
wewn trznej powierzchni rur nie powinno wyst pi pofa dowanie.
5.6. Uzbrojenie sieci wodoci gowej
Uzbrojenie sieci wodoci gowej montuje si w studzienkach (komorach) wodoci gowych lub bezpo rednio w gruncie.
Powszechnie stosowana jest armatura eliwna. W sieciach wodoci gowych z tworzyw sztucznych mo e mie zastosowanie
tak e armatura z tworzywa sztucznego.
Tworzywo, z którego wykonano kad ub armatury z bosym ko cem lub kielichem zgrzewanym elektrooporowo powinno
spe nia wymagania PN-EN 12201-1.
Uszczelnienia elastomerowe zgodne z PN-EN 681-1 lub 681-2.
Armatur nale y czy zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.
Ogl dziny - powierzchnie wewn trzne i zewn trzne armatury powinny by g adkie, czyste, pozbawione porów, wg bie i
innych wad powierzchniowych w stopniu uniemo liwiaj cym spe nienie wymaga niniejszej normy.
Konstrukcja armatury powinna by taka, aby podczas monta u, czenia jej z rur lub innym elementem nie nast pi o
przemieszczenie uzwoje elektrycznych lub uszczelnie .
W czasie wykonywania robót monta owych sieci wodoci gowych nale y ci le przestrzega instrukcji i zalece
producentów wszystkich materia ów zastosowanych do ich budowy.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podane zosta y w ST „Wymagania ogólne”
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6.1. Szczegó owe zasady kontroli jako ci robót
Kontrol wykonania sieci wodoci gowej nale y przeprowadzi zgodnie z zaleceniami okre lonymi w zeszycie nr 3
„Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodoci gowych” pkt 6 „Kontrola i badania przy odbiorze”.
Szczególn uwag nale y zwróci na ocen prawid owo ci wykonania po cze zgrzewanych.
Ocen t nale y przeprowadzi w oparciu o nast puj ce kryteria:
zgrubienie zgrzewane powinno by obustronnie mo liwie okr o ukszta towane,
powierzchnia zgrubienia powinna by g adka,
rowek mi dzy wyp ywkami nie powinien by zag biony poni ej zewn trznych powierzchni czonych
elementów,
przesuni cie cianek czonych rur nie powinno przekracza 10% grubo ci cianki rury,
ca kowita szeroko ci wyp ywek powinna by wi ksza od zera i nie powinna przekracza warto ci okre lonych
przez producenta rur i kszta tek.
Ocen jako ci po czenia zgrzewanego mo na wykona za pomoc urz dze pomiarowych z dok adno ci 0,5 mm.
W celu sprawdzenia szczelno ci i wytrzyma ci po cze przewodu nale y przeprowadzi prób szczelno ci.
Próby szczelno ci nale y wykonywa dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu ale na danie inwestora lub
ytkownika nale y równie przeprowadzi prób szczelno ci ca ego przewodu.
Zaleca si przeprowadza prób ci nieniow hydrauliczn jednak e w przepadkach uzasadnionych wzgl dami technicznoekonomicznymi mo na stosowa prób pneumatyczn .
Sposób przeprowadzania i pe ny zakres wymaga zwi zany z próbami szczelno ci s podane w normie PN-B 10725:1997.
Niezale nie od wymaga okre lonych w normie przed przyst pieniem do przeprowadzenia próby szczelno ci nale y
zachowa nast puj ce warunki:
ewentualne wymagania inwestora zwi zane z prób powinny by jasno okre lone w projekcie albo w szczegó owej
specyfikacji technicznej ST,
odcinki poddawane próbie szczelno ci mog mie d ugo ci ok. 300 m w przypadku
wykopów o cianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nieumocnionych ze skarpami - wszystkie z cza
powinny by odkryte oraz w pe ni widoczne i dost pne,
odcinek przewodu powinien by na ca ej swojej d ugo ci stabilny, zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami wykonana dok adnie obsypka, przewód na podporach lub w kana ach zbiorczych powinien mie trwa e zamocowania
wraz z umocnieniem z czy,
wszelkie odga zienia od przewodu powinny by zamkni te,
profil przewodu powinien umo liwia jego odpowietrzenie i odwodnienie a urz dzenia odpowietrzaj ce powinny by
zainstalowane w najwy szych punktach badanego odcinka,
nale y sprawdzi wizualnie wszystkie badane po czenia.
W czasie przeprowadzania próby szczelno ci nale y w szczególno ci przestrzega nast puj cych warunków:
przewód nie mo ne by nas oneczniony a zim temperatura jego powierzchni zewn trznej nie mo e by ni sza ni 1°C,
nape nianie przewodu powinno odbywa si powoli od ni szego punktu,
temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ci nienia nie powinna przekracza 20°C,
po ca kowitym nape nieniu wod i odpowietrzeniu przewodu nale y go pozostawi na 20 godzin w celu ustabilizowania,
po ustabilizowaniu si próbnego ci nienia wody w przewodzie nale y przez okres 30 minut sprawdza jego poziom,
wynik próby szczelno ci uznaje si za pozytywny, gdy nie nast pi w tym czasie spadek ci nienia poni ej warto ci
ci nienia próbnego.
7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podane zosta y w ST „Wymagania ogólne”
7.2. Jednostki i zasady przedmiaru i obmiaru robót
Obmiar robót b dzie okre la faktyczny zakres robót wykonanych zgodnie z dokumentacj projektow i ST.
Wariant I
7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowych
Robotami tymczasowymi przy monta u sieci wodoci gowych s roboty ziemne (wykopy) umocnienia ich pionowych cian,
wykonanie pod a pod ruroci gi oraz zasypanie z zag szczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robót nale y przyj takie
same jak dla robót ziemnych okre lone w odpowiednich katalogach.
Jednostkami obmiaru s :
wykopy i zasypka - m3,
umocnienie cian wykopów - m2,
wykonanie pod a - m3 (lub m2 i grubo warstwy w m).
7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych
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ugo ruroci gów na odcinkach prostych mierzy si wzd
ich osi w metrach, z podzia em wed ug
rednic rur,
rodzaju wykopu ( ciany pionowe lub skarpowe),
boko ci posadowienia oraz poziomu wody gruntowej. Kszta tek nie wlicza si do d ugo ci ruroci gów, a oblicza w
sztukach rzeczywi cie wbudowanych z podzia em na rednice.
Armatur oblicza si w sztukach z podzia em na rodzaje i rednice.
Studnie i komory na sieci oblicza si w sztukach z podzia em na rednice lub wymiary w metrach.
Obmiaru robót podstawowych sieci i przy czy wodoci gowych dokonuje si w zale no ci od:
rodzaju wykopu - o cianach pionowych lub skarpowych,
boko ci posadowienia ruroci gu licz c od powierzchni terenu,
poziomu wody gruntowej (ruroci gi u one powy ej i poni ej poziomu wody).
Wariant II
Przy wy szym poziomie agregacji robót
Sieci wodoci gowe przedmiaruje si w metrach d ugo ci tych sieci cznie z kszta tkami, studzienkami i komorami. Tak
zagregowana jednostka robót obejmuje tak e wykonanie robót tymczasowych i towarzysz cych.
8. WYMAGANIA DOTYCZ CE ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”
8.2. Szczegó owe zasady odbioru robót
Badanie przy odbiorze sieci wodoci gowych nale y przeprowadzi zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 6.2. WTWiO
sieci wodoci gowych
8.2.1. Badania przy odbiorze
Badania odbiorowe przewodów sieci wodoci gowych zale ne s od rodzaju odbioru technicznego robót. Odbiory techniczne
robót sk adaj si z odbioru technicznego cz ciowego dla robót zanikaj cych i odbioru technicznego ko cowego po
zako czeniu budowy.
Badania przy odbiorze powinny by zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997.
8.3. Odbiór techniczny cz ciowy
Badania przy odbiorze technicznym cz ciowym polegaj na:
zbadaniu zgodno ci usytuowania i d ugo ci przewodu z dokumentacj . Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu
od osi wytyczonej nie powinno przekracza 0,1 m dla przewodów z tworzyw sztucznych. Dopuszczalne odchylenie
rz dnych u onego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza dla przewodów
z tworzyw sztucznych ±0,05 m,
zbadaniu prawid owo ci wykonania zgrzewów,
zbadaniu usytuowania bloków oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji,
zbadaniu przez ogl dziny zabezpiecze przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,
zbadaniu pod a naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia pod a naturalnego
sposób jego zag szczenia powinien by uzgodniony z projektantem lub nadzorem,
zbadaniu pod a wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubo ci i rodzaju, zgodnie
z dokumentacj
zbadaniu materia u ziemnego u ytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien by drobny i rednioziarnisty, bez
grud i kamieni. Materia ten powinien by zag szczony,
zbadaniu szczelno ci przewodu. Badanie szczelno ci nale y przeprowadzi zgodnie z PN-B 10725:1997.
Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy, który z protoko em próby szczelno ci przewodu, inwentaryzacj
geodezyjn (dopuszcza si inwentaryzacj szkicow ) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodno ci z polskimi normami i
aprobatami technicznymi, dotycz cymi rur i armatury, jest przed ony podczas spisywania protoko u odbioru technicznego
- cz ciowego (za cznik 1), który stanowi podstaw do decyzji o mo liwo ci zasypywania odebranego odcinka przewodu
sieci wodoci gowej. Wymagane jest tak e dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego cz ciowego.
Kierownik budowy jest zobowi zany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - cz ciowym
przewodu wodoci gowego, zg osi inwestorowi do odbioru roboty ulegaj ce zakryciu, zapewni dokonanie próby i
sprawdzenia przewodu, zapewni geodezyjn inwentaryzacj przewodu, przygotowa dokumentacj powykonawcz .
8.4. Odbiór techniczny ko cowy
Badania przy odbiorze technicznym ko cowym polegaj na:
zbadaniu zgodno ci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacj techniczn
zbadaniu protoko ów odbioru: próby szczelno ci, wyników bada bakteriologicznych oraz wyników stopnia zag szczenia
gruntu zasypki wykopu,
zbadaniu rozstawu armatury i jej dzia ania,
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zbadaniu szczelno ci komór i studni wodoci gowych, szczególnie przy przej ciach ruroci gów przez ciany.
Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy, który z protoko ami odbiorów technicznych cz ciowych
przewodu wodoci gowego, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami bada bakteriologicznych,
wynikami bada stopnia zag szczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacj geodezyjn jest przed ony podczas
spisywania protoko u odbioru technicznego ko cowego, na podstawie którego przekazuje si inwestorowi wykonany
przewód sieci wodoci gowej. Konieczne jest tak e dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego ko cowego.
Teren po budowie przewodu wodoci gowego powinien by doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy jest zobowi zany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze ko cowym
o wiadczenia:
wykonaniu przewodu wodoci gowego zgodnie z dokumentacj projektow warunkami pozwolenia na budow i
warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powo anymi w warunkach przepisami i polskimi
normami),
doprowadzeniu do nale ytego stanu i porz dku terenu budowy, a tak e - w razie korzystania - ulicy i s siaduj cej z
budow nieruchomo ci.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Ogólne zasady dotycz ce podstawy rozliczenia robót i p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST „Wymagania ogólne”
9.2. Ogólne zasady dotycz ce podstawy rozliczenia robót i p atno ci
Rozliczenie robót monta owych sieci wodoci gowych z tworzyw sztucznych mo e by dokonane:
jednorazowo po wykonaniu pe nego zakresu robót i ich ko cowym odbiorze lub
etapami okre lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz ciowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomi dzy zamawiaj cym a wykonawc nast puje po dokonaniu odbioru ko cowego.
Podstaw rozliczenia oraz p atno ci wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi warto tych robót obliczona na
podstawie:
okre lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo ci robót potwierdzonych przez zamawiaj cego
lub
ustalonej w umowie kwoty rycza towej za okre lony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty rycza towe obejmuj ce roboty monta owe sieci wodoci gowych z
tworzyw sztucznych uwzgl dniaj :
przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materia ów, narz dzi i sprz tu,
obs ug sprz tu nieposiadaj cego etatowej obs ugi,
przenoszenie podr cznych urz dze i sprz tu w miar post pu robót,
wykonanie robót ziemnych,
monta ruroci gów i armatury,
wykonanie prób ci nieniowych,
usuni cie wad i usterek powsta ych w czasie wykonywania robót,
doprowadzenie terenu po budowie przewodów wodoci gowych do stanu pierwotnego.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, oraz
jego aktualizacj stosownie do post pu robót,
ustawienie tymczasowego oznakowania i o wietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i
wymaganiami bezpiecze stwa ruchu,
op aty za zaj cia terenu,
przygotowanie terenu,
konstrukcj tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw ników, barier, oznakowa i drena u,
tymczasow przebudow urz dze obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuni cie tymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, barier i wiate ,
utrzymanie p ynno ci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
usuni cie wbudowanych materia ów i oznakowa ,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
PN-EN 1074-1:2002
Armatura wodoci gowa. Wymagania u ytkowe i badania sprawdzaj ce. Cz
1: Wymagania ogólne
PN-EN 1074-2:2002
Armatura wodoci gowa. Wymagania u ytkowe i badania sprawdzaj ce. Cz
2: Armatura zaporowa
PN-EN 1074-2:2002/A1
Armatura wodoci gowa - wymagania i badania sprawdzaj ce - Cz
2 . Armatura zaporowa
PN-EN 1074-3:2002
Armatura wodoci gowa. Wymagania u ytkowe i badania sprawdzaj ce. Cz
3: Armatura zwrotna
PN-EN 1074-4:2002
Armatura wodoci gowa. Wymagania u ytkowe i badania sprawdzaj ce. Cz
4: Zawory napowietrzaj co-odpowietrzaj ce
PN-EN 1074-5:2002
Armatura wodoci gowa. Wymagania u ytkowe i badania sprawdzaj ce. Cz
5: Armatura reguluj ca
PN-EN 681-1:2002
Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materia owe dotycz ce uszczelek z czy rur wodoci gowych i odwadniaj cych.
Cz
1: Guma
PN-EN 681-2:2002
Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materia owe dotycz ce uszczelek z czy rur wodoci gowych i odwadniaj cych.
Cz 2: Elastomery termoplastyczne
PN-EN 12201-1:2004
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesy ania wody. Polietylen (PE). Cz
1: Wymagania ogólne
PN-EN 12201-2:2004
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesy ania wody. Polietylen (PE). Cz
2: Rury
PN-EN 12201-3:2004
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesy ania wody. Polietylen (PE). Cz
3: Kszta tkiPN-EN
12201-4:2004
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesy ania wody. Polietylen (PE). Cz
4: Armatura
PN-EN 12201-5:2004
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesy ania wody. Polietylen (PE). Cz
5: Przydatno do
stosowania w systemie
PN-B-10725:1997
Wodoci gi. Przewody zewn trzne. Wymagania i badania
PN-87/B-01060
Sie wodoci gowa zewn trzna. Obiekty i elementy wyposa enia. Terminologia.
PN-B-10736:1999
Wykopy otwarte dla przewodów wodoci gowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-81/B-03020
Grunty budowlane. Posadowienie bezpo rednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 14384:2005(U)
Hydranty nadziemne.
PN-EN 14339:2005(U)
Hydranty podziemne.
PN-86/B-09700
Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodoci gowych.
PN-93/C-89218
Rury i kszta tki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów.
PN-EN 805:2002
Zaopatrzenie w wod . Wymagania dotycz ce systemów zewn trznych i ich cz ci sk adowych.
10.2. Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó n. zmianami).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpo arowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pó n. zmianami).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pó n. zmianami).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzeniu cieków (Dz. U. Nr 72,
poz. 747 z pó n. zmianami).
10.3. Rozporz dzenia
Rozporz dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. -w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
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uzbrojenia terenu oraz zespo ów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie systemów oceny zgodno ci, wymaga , jakie
powinny spe nia notyfikowane jednostki uczestnicz ce w ocenie zgodno ci oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. - w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 1780 z pó n. zmianami).
Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 26 wrze nia 1997 r.- w sprawie ogólnych przepisów
bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki,
tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002
r. Nr 108, poz. 953 z pó n. zmianami).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. - w sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
10.4. Inne dokumenty
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodoci gowych - zeszyt 3 -COBRTI INSTAL;
Instrukcja Projektowa, Monta u i Uk adania rur PVC-U i PE - GAMRAT;
Katalog Techniczny - PIPE LIFE;
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Ruroci gów z Tworzyw Sztucznych -Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji;
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III. INSTALACJA KANALIZACYJNA
1. CZ
OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj cego
Rozbudowa i przebudowa budynku Stra y Po arnej
1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania ogólne dotycz ce wykonania i odbioru
instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych dla zadania podanego w punkcie 1.1.
1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.2., a obj tych zamówieniem okre lonym w pkt. 1.8.
Odst pstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mog mie miejsce tylko w przypadkach ma ych prostych i
drugorz dnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe wymagania b
spe nione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikaj cych z do wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.4. Przedmiot i zakres robót obj tych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmuj wszystkie czynno ci podstawowe wyst puj ce przy monta u instalacji
kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia oraz monta u przyborów i urz dze , a tak e niezb dne dla
ciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzysz ce.
1.5. Okre lenia podstawowe, definicje
Okre lenia podstawowe przyj te w niniejszej specyfikacji technicznej s zgodne z okre leniami przyj tymi w
Rozporz dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w Specyfikacji Technicznej „Wymagania
ogólne”
Instalacj kanalizacyjn stanowi uk ad po czonych przewodów wraz z urz dzeniami, przyborami i wpustami
odprowadzaj cymi cieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku.
Przybór sanitarny - urz dzenie s
ce do odbierania i odprowadzania zanieczyszcze p ynnych powsta ych w wyniku
dzia alno ci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.
Podej cie - przewód
cz cy przybór sanitarny lub urz dzenie z przewodem spustowym lub przewodem
odp ywowym.
Przewód spustowy (pion) - przewód s
cy do odprowadzania cieków z podej kanalizacyjnych, rynien lub wpustów
deszczowych do przewodu odp ywowego.
Przewód odp ywowy (poziom) - przewód s
cy do odprowadzania cieków z pionów do przykanalika lub innego
odbiornika.
Wpust - urz dzenie s
ce do zbierania cieków z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do instalacji
kanalizacyjnej.
1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako wykonania robót oraz za zgodno z dokumentacj projektow
postanowieniami zawartymi w WTWiO dla instalacji kanalizacyjnych, specyfikacj techniczn (szczegó ow ) i poleceniami
Inspektora nadzoru oraz ze sztuk budowlan . Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST „Wymagania ogólne”
1.7. Dokumentacja robót monta owych instalacji kanalizacyjnych
Dokumentacj robót monta owych instalacji kanalizacyjnych stanowi :
projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. „w sprawie
szczegó owego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia
dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budow ,
projekt wykonawczy w zakresie wynikaj cym z rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z pó niejszymi
zmianami),
specyfikacja techniczna (szczegó owa) wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówie publicznych),
sporz dzona zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z pó niejszymi zmianami),
dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia
zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó n.
zmianami),
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dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania u ytych wyrobów
budowlanych, zgodnie z ustaw z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
protoko y odbiorów cz ciowych, ko cowych i robót zanikaj cych, z za czonymi protoko ami z bada kontrolnych,
dokumentacja powykonawcza, czyli wy ej wymienione cz ci sk adowe dokumentacji robót z naniesionymi zmianami,
dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst
jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó niejszymi zmianami).
Roboty nale y wykonywa na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegó owej) wykonania i
odbioru robót budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.
1.8. Nazwy i kody:
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót
CPV 45330000-9
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
CPV 45332000-3
Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
CPV 45332200-5
Roboty instalacyjne hydrauliczne
CPV 45332400-7
Roboty instalacyjne w zakresie urz dze sanitarnych
2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W
CIWO CI MATERIA ÓW
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST „Wymagania ogólne”
2.2. Szczegó owe wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania
Materia y stosowane do monta u instalacji kanalizacyjnych powinny mie :
oznakowanie znakiem CE co oznacza, e dokonano oceny ich zgodno ci ze zharmonizowan norm europejsk
wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejsk aprobat techniczn lub krajow specyfikacj techniczn pa stwa
cz onkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan przez Komisj Europejsk za
zgodn z wymaganiami podstawowymi, lub
deklaracj zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej wydan przez producenta, je eli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa okre lonym przez
Komisj Europejsk lub
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza e s to wyroby nie podlegaj ce obowi zkowemu oznakowaniu CE, dla
których dokonano oceny zgodno ci z Polsk Norm lub aprobat techniczn b
uznano za „regionalny wyrób
budowlany”.
2.2. Rodzaje materia ów
2.2.1. Rury i kszta tki z tworzyw sztucznych
Rury i kszta tki z tworzyw sztucznych musz spe nia wymagania okre lone w odpowiednich normach:
z niezmi kczonego polichlorku winylu (PVC-U) - PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-2:2002(U),
2.2.2. Przybory i urz dzenia
Przybory i urz dzenia oraz uzbrojenie przewodów kanalizacyjnych musz spe nia wymagania okre lone w odpowiednich
normach. Wykaz takich norm podany zosta w pkt. 10.1. niniejszej specyfikacji.
3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podane zosta y w ST „Wymagania ogólne”
3.2. Szczegó owe wymagania dotycz ce sprz tu
Do wykonania robót nale y stosowa jedynie taki sprz t, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako robót,
zarówno w miejscach ich wykonania, jak te przy wykonywaniu czynno ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
za adunku i wy adunku materia ów. Sprz t u ywany do robót powinien by zgodny z ofert Wykonawcy i powinien
odpowiada pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustale w takich dokumentach sprz t powinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez inwestora.
Wykonawca powinien dostarczy kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do u ytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.
4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podane zosta y w ST„Wymagania ogólne”
4.2. Wymagania dotycz ce przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze wzgl du na specyficzne cechy rur nale y spe ni nast puj ce dodatkowe wymagania:
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rury nale y przewozi wy cznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadaj cymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m, wystaj ce poza pojazd ko ce rur nie mog by d sze ni 1 m,
je eli przewo one s lu no u one rury, to przy ich uk adaniu w stosy na samochodzie wysoko adunku nie powinna
przekracza 1 m,
podczas transportu rury powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe cz ci rodków transportu jak
ruby,
cuchy, itp. Lu no uk adane rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pod enie tektury
falistej i desek pod cuch spinaj cy boczne ciany skrzyni samochodu,
podczas transportu rury powinny by zabezpieczone przed zmian po enia. Platforma samochodu powinna by
ustawiona w poziomie.
Wed ug zalece producentów przewóz powinien odbywa si przy temperaturze otoczenia 0°C do +30°C.
4.3. Wymagania dotycz ce przewozu przyborów i urz dze
Przybory i urz dzenia nale y przewozi w sposób zabezpieczaj cy przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem
mechanicznym.
4.4. Sk adowanie materia ów
4.4.1. Sk adowanie rur i kszta tek w wi zkach lub luzem
Rury i kszta tki nale y w okresie przechowywania chroni przed bezpo rednim dzia aniem promieniowania s onecznego i
temperatur ni sz ni 0°C lub przekraczaj
40°C.
Przy d ugotrwa ym sk adowaniu (kilka miesi cy lub d ej) rury powinny by chronione przed dzia aniem wiat a
onecznego przez przykrycie sk adu plandekami brezentowymi lub innym materia em (np. foli nieprze roczyst z PVC lub
PE) lub wykonanie zadaszenia. Nale y zapewni cyrkulacj powietrza pod pow ok ochronn aby rury nie nagrzewa y si i
nie ulega y deformacji.
Oryginalnie zapakowane wi zki rur mo na sk adowa po trzy, jedna na drugiej do wysoko ci maksymalnej 3 m, przy czym
ramki wi zek winny spoczywa na sobie, lu ne rury lub niepe ne wi zki mo na sk adowa w stosach na równym pod u,
na podk adkach drewnianych o szeroko ci min. 10 cm, grubo ci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odst pach co 1-2 m. Wysoko uk adania rur w stosy nie
powinna przekracza 7 warstw rur i 1,5 m wysoko ci. Rury o ró nych rednicach winny by sk adowane odr bnie.
Rury kielichowe uk ada kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela przek adkami drewnianymi.
4.4.2. Sk adowanie przyborów i urz dze
Urz dzenia sanitarne eliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane sk adowa nale y w magazynach zamkni tych lub pod
wiatami. Urz dzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nale y przechowywa w magazynach zamkni tych, w których
temperatura nie spada poni ej 0°C.
5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podane zosta y w ST „Wymagania ogólne”
5.2. Warunki przyst pienia do robót
Przed przyst pieniem do monta u instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nale y:
wyznaczy miejsca uk adania (monta u) rur i kszta tek,
wykona otwory i obsadzi uchwyty, podpory i podwieszenia,
wykona bruzdy w cianach w przypadku uk adania w nich przewodów kanalizacyjnych,
wykona otwory w cianach i stropach dla przej przewodów kanalizacyjnych.
5.3. Monta ruroci gów
Po wykonaniu czynno ci pomocniczych okre lonych w pkt. 5.2. nale y przyst pi do w ciwego monta u rur i kszta tek.
Ruroci gi kanalizacyjne nale y mocowa za pomoc uchwytów lub wsporników w sposób zapewniaj cy odizolowanie ich
od przegród budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania si drga i ha asów. Przewody pod pod og w ziemi
nale y uk ada na podsypce piaskowej.
5.4. Po czenia rur i kszta tek z tworzyw sztucznych
Przed przyst pieniem do monta u rur i kszta tek z tworzyw sztucznych nale y dokona ogl dzin tych materia ów.
Powierzchnie rur i kszta tek musz by czyste, g adkie, pozbawione porów, wg bie i innych wad powierzchniowych w
stopniu uniemo liwiaj cym spe nienie wymaga odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1.
5.4.1. Po czenia kielichowe na wcisk
Monta po cze kielichowych polega na wsuni ciu (wci ni ciu) ko ca rury w kielich, z osadzon uszczelk (pier cieniem
elastomerowym), do okre lonej g boko ci. Dopuszczalne jest stosowanie rodka smaruj cego u atwiaj cego wsuwanie.
Nale y zwróci szczególn uwag na osiowe wprowadzenie ko ca rury w kielich.
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5.5. Po czenia z przyborami i urz dzeniami
Przed przyst pieniem do monta u przyborów i urz dze nale y dokona ogl dzin ich powierzchni.
Powierzchnie powinny by g adkie, czyste, bez uszkodze i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemo liwiaj cym
spe nienie wymaga norm okre lonych w pkt. 2.2.2.
Monta przyborów i urz dze nale y wykona zgodnie z wymaganiami okre lonymi w WTWiO cz. II Instalacje sanitarne i
przemys owe, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez producentów okre lonych przyborów i urz dze .
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podane zosta y w ST „Wymagania ogólne”
6.2. Szczegó owe zasady kontroli jako ci robót
Kontrol wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nale y przeprowadzi zgodnie z zaleceniami
okre lonymi w WTWiO cz. II „Instalacje sanitarne i przemys owe” oraz w PN-81/B-10700/01 i PN-81/B-10700/00
Badanie szczelno ci instalacji powinno by wykonane przed zakryciem bruzd i kana ów.
Pionowe wewn trzne przewody deszczowe nale y poddawa próbie na szczelno przez zalanie ich wod na ca ej
wysoko ci.
Poziome przewody kanalizacyjne nale y podda próbie przez zalanie ich wod o ci nieniu nie wy szym ni 2 m s upa wody.
Podej cia i piony (przewody spustowe) nale y sprawdzi na szczelno w czasie swobodnego przep ywu przez nie wody.
Je eli przewody kanalizacyjne i ich po czenia nie wykazuj przecieków to wynik badania szczelno ci nale y uzna za
pozytywny.
Z przeprowadzonych bada nale y sporz dzi protokó badania szczelno ci
7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podane zosta y w ST „Wymagania ogólne”
7.2 Szczegó owe zasady przedmiaru i obmiaru robót
Jednostki i zasady obmiaru robót
ugo ruroci gów kanalizacyjnych nale y oblicza w m, wyodr bniaj c ilo ci ruroci gów w zale no ci od rodzajów
rur, ich rednic oraz rodzajów po cze , bez odliczania kszta tek, Do d ugo ci ruroci gów nie wlicza si zasuw
burzowych, czyszczaków, rur wywiewnych i innych elementów.
Zw ki wlicza si do ruroci gów o wi kszej rednicy.
Liczba podej odp ywowych od urz dze (przyborów) kanalizacyjnych oblicza si w sztukach wed ug rodzajów podej
i rednic odp ywu z danego urz dzenia. D ugo ruroci gów w podej ciach wlicza si do ogólnej d ugo ci ruroci gów.
Nie uwzgl dnia si natomiast podej do urz dze
(przyborów), stanowi cych komplet urz dze
czonych
szeregowo, jak umywalki i pisuary.
Uzbrojenie ruroci gów - wpusty, syfony, czyszczaki, t uszczowniki, zasuwy oblicza si w sztukach z podaniem rodzaju
materia u i rednicy.
Przybory - zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ust py itp. - oblicza si w sztukach lub kompletach z podaniem rodzaju i
typu urz dzenia.
Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaskowniki oblicza si w sztukach z podaniem rodzaju materia u i
rednicy.
8. WYMAGANIA DOTYCZ CE ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”
8.2. Szczegó owe zasady odbioru robót
Zakres bada odbiorczych
Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nale y przeprowadzi zgodnie z ustaleniami podanymi w PN-81/B-10700/00
i PN-81/B-10700/001, WTWiO cz. II „Instalacje sanitarne i przemys owe” oraz WTWiO Ruroci gów z tworzyw sztucznych.
8.2.1. Odbiory mi dzyoperacyjne
Odbiorowi mi dzyoperacyjnemu podlegaj :
przebieg tras kanalizacyjnych,
szczelno po cze ,
sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych,
lokalizacja przyborów i urz dze .
Z przeprowadzonego odbioru mi dzyoperacyjnego nale y sporz dzi protokó odbioru technicznego – cz ciowego
8.2.2. Odbiór cz ciowy instalacji kanalizacyjnej
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Odbiorowi cz ciowemu nale y podda te elementy urz dze , które zanikaj w wyniku post pu robót, jak np. wykonanie
bruzd, przebi , wykopów oraz inne, których sprawdzenie jest utrudnione b
niemo liwe w fazie odbioru ko cowego.
Z przeprowadzonego odbioru cz ciowego nale y sporz dzi protokó odbioru technicznego - cz ciowego oraz do czy
wyniki bada odbiorczych. W protokole nale y jednoznacznie zidentyfikowa lokalizacj odcinków instalacji, które by y
obj te odbiorem cz ciowym.
8.2.3. Odbiór ko cowy instalacji kanalizacyjnej
Instalacja powinna by przedstawiona do odbioru ko cowego po zako czeniu wszystkich robót monta owych oraz
dokonaniu bada odbiorczych cz ciowych, z których wszystkie zako czy y si wynikiem pozytywnym. W ramach odbioru
ko cowego nale y sprawdzi w szczególno ci:
ycie w ciwych materia ów i elementów urz dze ,
prawid owo wykonania po cze ,
wielko spadków przewodów,
odleg ci przewodów od przegród budowlanych i innych instalacji,
prawid owo wykonania uchwytów (podpór) przewodów oraz odleg ci mi dzy uchwytami (podporami),
prawid owo zainstalowania przyborów i urz dze ,
protoko y odbiorów mi dzyoperacyjnych i cz ciowych,
protoko y zawieraj ce wyniki bada odbiorczych,
zgodno wykonanej instalacji z dokumentacj projektow specyfikacjami technicznymi (szczegó owymi), WTWiO,
odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentów materia ów, przyborów i urz dze .
Z odbioru ko cowego nale y sporz dzi protokó odbioru technicznego – ko cowego
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Ogólne zasady dotycz ce podstawy rozliczenia robót i p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST „Wymagania ogólne”
9.2. Szczegó owe zasady dotycz ce podstawy rozliczenia robót i p atno ci
Rozliczenie robót monta owych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych mo e by dokonane jednorazowo po
wykonaniu pe nego zakresu robót i ich ko cowym odbiorze lub etapami okre lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów
cz ciowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomi dzy zamawiaj cym a wykonawc nast puje po dokonaniu odbioru ko cowego.
Podstaw rozliczenia oraz p atno ci wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi warto tych robót obliczona na
podstawie:
okre lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo ci robót potwierdzonych przez zamawiaj cego
lub
ustalonej w umowie kwoty rycza towej za okre lony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty rycza towe obejmuj ce roboty monta owe instalacji kanalizacyjnych z
tworzyw sztucznych uwzgl dniaj :
przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materia ów, narz dzi i sprz tu,
obs ug sprz tu nieposiadaj cego etatowej obs ugi,
przenoszenie podr cznych urz dze i sprz tu w miar post pu robót,
wykonanie wyst puj cych ewentualnie robót ziemnych,
wykonanie robót pomocniczych okre lonych w pkt. 5.2.,
monta ruroci gów przyborów i urz dze ,
wykonanie prób szczelno ci,
usuni cie wad i usterek powsta ych w czasie wykonywania robót.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy
PN-81/B-10700/00
Instalacje wewn trzne wodoci gowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i
badania.
PN-81/B-10700/01
Instalacje wewn trzne wodoci gowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
PN-EN 1329-1:2001
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczysto ci i cieków (o niskiej i wysokiej temperaturze)
wewn trz konstrukcji budowli. Niezmi kczony polichlorek winylu (PVC-U). Cz
1: Wymagania dotycz ce rur, kszta tek i
systemu.
PN-ENV 1329-2:2002(U)
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Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczysto ci i cieków (o
temperaturze) wewn trz konstrukcji budowli.
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Cz
2: Zalecenia dotycz ce oceny zgodno ci.
PN-85/M-75178.00
Armatura odp ywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
PN-89/M-75178.01
Armatura odp ywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-79/M-75178.03
Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.
PN-90/M-75178.04
Armatura odp ywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.
PN-89/M-75178.05
Armatura odp ywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.
PN-89/M-75178.07
Armatura odp ywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon nadstropowy do wanien.
PN-81/B-12632
Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.
PN-81/B-12632/Az1:2002
Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Az1).
PN-80/B-12633
Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet.
PN-79/B-12634
Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.
PN-81/B-12635
Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ust powe.
PN-77/B-12636
Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.
PN-78/B-12637
Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie.
PN-79/B-12638
Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.
PN-EN 251:2005
Brodziki podprysznicowe. Wymiary przy czeniowe.
PN-91/B-77561
Brodziki z blachy stalowej emaliowane.
PN-EN 695:2002
Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przy czeniowe.
PN-77/B-12636
Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.
PN-EN 31:2000
Umywalki na postumencie. Wymiary przy czeniowe.
PN-EN 32:2000
Umywalki wisz ce. Wymiary przy czeniowe.
PN-EN 111:2004
Wisz ce umywalki do mycia r k. Wymiary przy czeniowe.
PN-75/H-75301
Umywalki eliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego.
PN-89/M-75178.01
Armatura odp ywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-EN 232:2005
Wanny k pielowe. Wymiary przy czeniowe.
PN-82/H-75070
Wanny k pielowe eliwne emaliowane.
PN-91/M-77560
Wanny k pielowe z blachy stalowej emaliowane.
PN-EN 35:2001
Bidety stoj ce zasilane od góry. Wymiary przy czeniowe.
PN-EN 36:2000
Bidety wisz ce zasilane od góry. Wymiary przy czeniowe.
PN-EN 36:2000/Ap1:2003
Bidety wisz ce zasilane od góry. Wymiary przy czeniowe.
PN-86/B-75704.01
Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogólne wymagania i badania.
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PN-90/B-75704.02
Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ust powych
standardowych. G ówne wymiary.
PN-88/B-75704.03
Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ust powych
kompakt. G ówne wymiary.
PN-88/B-75704.04
Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ust powych
dzieci cych. G ówne wymiary.
PN-EN 997:2001
Miski ust powe z integralnym zamkni ciem wodnym.
PN-EN 12764:2005(U)
Urz dzenia sanitarne. Specyfikacja dla wanien z hydromasa em.
PN-EN 1253-5:2002
Wypusty ciekowe w budynkach. Cz
5: Wypusty ciekowe z oddzielaniem cieczy lekkich.
PN-88/C-89206
Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-EN 681-2:2002
Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materia owe dotycz ce uszczelek z czy rur wodoci gowych i odwadniaj cych.
Cz 2: Elastomery termoplastyczne.
PN-EN-67/C-89350
Kleje do monta u ruroci gów z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Monta owych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemys owe.
Wydawnictwo Arkady.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Ruroci gów z Tworzyw Sztucznych -Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.
Instrukcja Projektowania, Monta u i Uk adania Rur PVC-U i PE - GAMRAT.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne.
10.2.2. Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó n. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pó n. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pó n. zm.).
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzeniu cieków (Dz. U. Nr 72,
poz. 747) wraz ze zmian opublikowan w Dz. U. Nr 85 z 2005 r., poz. 729.
10.2.3. Rozporz dzenia
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodno ci wyrobów
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre lenia polskich jednostek organizacyjnych
upowa nionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 26 wrze nia 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów
bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr47, poz. 401).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953 z pó n. zmianami).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie dziennika
budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zamawiaj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).
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Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. - w sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072 wraz ze zmian opublikowan w Dz. U. Nr 75 z 2005 r., poz. 664).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz ze zmian opublikowan w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz.
270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156).
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IV. SIECI KANALIZACYJNE
1. CZ
OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj cego
Rozbudowa i przebudowa budynku Stra y Po arnej
1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania ogólne dotycz ce wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania cieków bytowych, komunalnych, przemys owych i wód
opadowych dla zadania podanego w punkcie 1.1.
1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.2., a obj tych zamówieniem okre lonym w pkt. 1.8.
Odst pstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mog mie miejsce tylko w przypadkach ma ych, prostych i
drugorz dnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe wymagania b
spe nione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikaj cych z do wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.4. Przedmiot i zakres robót obj tych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmuj wszystkie czynno ci podstawowe wyst puj ce przy monta u sieci
kanalizacyjnych i przykanalików z tworzyw sztucznych oraz obiektów i urz dze na tych sieciach, a tak e roboty
tymczasowe oraz prace towarzysz ce.
Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wy ej s : wykopy, umocnienia cian
wykopów, odwodnienie wykopów na czas monta u ruroci gów w przypadku wyst pienia wysokiego poziomu wód
gruntowych (wzgl dnie opadowych), wykonanie pod a, zasypanie wykopów wraz z zag szczeniem obsypki i zasypki.
Do prac towarzysz cych nale y zaliczy mi dzy innymi geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych oraz ich
inwentaryzacj powykonawcz .
1.5. Okre lenia podstawowe, definicje
Okre lenia podstawowe przyj te w niniejszej specyfikacji technicznej s zgodne z okre leniami przyj tymi w zeszycie nr 9
„Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci Kanalizacyjnych” wydanych przez Centralny O rodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w ST
„Wymagania Ogólne”.
System kanalizacyjny - sie ruroci gów i urz dze lub obiektów pomocniczych, które s
do odprowadzania cieków
i/lub wód opadowych od przykanalików do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji.
System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w którym przep yw odbywa si dzi ki sile ci ko ci, a przewody s
projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku cz ciowego nape nienia.
Sie kanalizacyjna ogólnosp awna - sie przeznaczona do odprowadzania cieków bytowo-gospodarczych, przemys owych
i opadowych.
Sie kanalizacyjna ciekowa - sie przeznaczona do odprowadzania cieków bytowo-gospodarczych i przemys owych.
Sie deszczowa - sie przeznaczona do odprowadzania cieków opadowych.
Studzienka monolityczna - studzienka, której co najmniej komora robocza jest wykonana w konstrukcji monolitycznej.
Studzienka prefabrykowana - studzienka, której co najmniej zasadnicza cz
komory roboczej i komin w azowy s
wykonane z prefabrykatów.
Studzienka murowana - studzienka, której co najmniej zasadnicza cz
komory roboczej wykonana jest z ceg y.
Studzienka w azowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania czynno ci
eksploatacyjnych w kanale.
Studzienka inspekcyjna (przegl dowa) - studzienka niew azowa przystosowana do wykonywania czynno ci
eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomoc urz dze hydraulicznych (czyszczenie kana ów) oraz
techniki video do przegl dów kana ów.
Komora robocza - cz
studzienki przeznaczona do wykonywania czynno ci eksploatacyjnych.
Komin w azowy - szyb cz cy komor robocz z powierzchni terenu, przeznaczony do wchodzenia i wychodzenia
obs ugi.
Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przep ywu cieków.
1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako wykonania robót oraz za zgodno z dokumentacj projektow ,
postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla sieci kanalizacyjnych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze
sztuk budowlan . Ogólne wymagania dotycz ce robót wykonywanych na tej budowie podano w ST „Wymagania ogólne”
1.7. Dokumentacja robót monta owych sieci kanalizacyjnych
Roboty budowy sieci kanalizacyjnych nale y wykonywa na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy prawne
ich sporz dzenia podano w ST „Wymagania ogólne”.
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1.8. Nazwy i kody:
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót
CPV 45231300-8
Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci gów i ruroci gów odprowadzania cieków
2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W
CIWO CI MATERIA ÓW
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST „Wymagania ogólne”
2.2. Szczegó owe wymagania dotycz ce materia ów
2.2.1. Rury i kszta tki z niezmi kczonego polichlorku winylu (PVC-U)
Rury i kszta tki z niezmi kczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji
musz spe nia warunki okre lone w PN-EN 1401-1:1999.
Wymiary DN/OD rur i i kszta tek s nast puj ce: 110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900,
1000 mm
2.2.2. Rury i kszta tki z polipropylenu (PP)
Rury i kszta tki z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji musz spe nia warunki okre lone w PN-EN 18521:1999.
Wymiary DN/OD rur i kszta tek s nast puj ce: 110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 800, 1000,
1200, 1400, 1600 mm.
2.2.3. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne musz spe nia warunki okre lone w PN-EN 10729:1999. Studzienki kanalizacyjne powinny by
wykonane z materia ów trwa ych. Zaleca si :
beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniaj cymi,
kr gi betonowe i elbetowe czone na zapraw cementow lub na uszczelki,
ceg kanalizacyjn PN-B 12037:1998,
tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PE i inne.
W przypadku cieków agresywnych nale y zastosowa odpowiednie materia y chemoodporne lub izolacje.
Minimalna rednica wewn trzna studzienki w azowej powinna wynosi 1,20 m wyj tkowo dopuszcza si 1,0 m, a
wysoko komory roboczej 2,0 m.
3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podane zosta y w ST „Wymagania ogólne”
3.2. Szczegó owe wymagania dotycz ce sprz tu
Sprz t u ywany do robót powinien by zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiada pod wzgl dem typów i ilo ci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku
ustale w takich dokumentach sprz t powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.
Sprz t stosowany do wykonania robót musi by utrzymywany w dobrym stanie i gotowo ci do pracy, oraz spe nia normy
ochrony rodowiska i przepisy dotycz ce jego u ytkowania.
Wykonawca powinien dostarczy kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do u ytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.
Je eli dokumentacja projektowa lub ST przewiduj mo liwo wariantowego u ycia sprz tu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj przed u yciem sprz tu. Wybrany
sprz t, po akceptacji nie mo e by pó niej zmieniany bez jego zgody.
4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podane zosta y w ST „Wymagania ogólne”
4.2. Wymagania dotycz ce przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze wzgl du na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych nale y spe ni nast puj ce dodatkowe wymagania:
rury nale y przewozi wy cznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadaj cymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m; a wystaj ce poza pojazd ko ce rur nie mog by d sze ni 1 m,
je eli przewo one s lu ne rury, to przy ich uk adaniu w stosy na samochodzie wysoko
adunku nie powinna
przekracza 1 m,
podczas transportu rury powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe cz ci rodków transportu jak
ruby,
cuchy, itp. Lu no uk adane rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pod enie tektury
falistej i desek pod cuch spinaj cy boczne ciany skrzyni samochodu,
podczas transportu rury powinny by zabezpieczone przed zmian po enia. Platforma samochodu powinna by
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ustawiona w poziomie.
Wed ug istniej cych zalece przewóz powinien odbywa si przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.
4.3. Wymagania dotycz ce przewozu studzienek kanalizacyjnych
4.3.1. Wymagania dotycz ce przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych
Studzienki podczas transportu musz by zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny by u one ci le obok siebie i
zabezpieczone przed przesuwaniem si (wy cznie materia ami niemetalowymi - najlepiej ta mami parcianymi).
Powierzchnie pojazdów przewo cych studzienki musz by równe i pozbawione ostrych lub wystaj cych kraw dzi.
4.3.2. Wymagania dotycz ce przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych
Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nale y przewozi w pozycji ich wbudowania. Podczas transportu musz by
zabezpieczone przed mo liwo ci przesuni cia si . Przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na ko owych
rodkach transportu powinny by one uk adane na elastycznych podk adach.
4.4. Sk adowanie materia ów
4.4.1. Sk adowanie rur i kszta tek w wi zkach lub luzem
Rury i kszta tki nale y w okresie przechowywania chroni przed bezpo rednim dzia aniem promieniowania s onecznego i
temperatur przekraczaj
+40°C.
Przy d ugotrwa ym sk adowaniu (kilka miesi cy lub d ej) rury powinny by chronione przed dzia aniem wiat a
onecznego przez przykrycie sk adu plandekami brezentowymi lub innym materia em (np. foli nieprze roczyst z PVC lub
PE) lub wykonanie zadaszenia. Nale y zapewni cyrkulacj powietrza pod pow ok ochronn aby rury nie nagrzewa y si i
nie ulega y deformacji.
Oryginalnie zapakowane wi zki rur mo na sk adowa po trzy, jedna na drugiej do wysoko ci maksymalnej 3 m, przy czym
ramki wi zek winny spoczywa na sobie, lu ne rury lub niepe ne wi zki mo na sk adowa w stosach na równym pod u,
na podk adkach drewnianych o szeroko ci min. 10 cm, grubo ci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odst pach co 1-2 m. Wysoko uk adania rur w stosy nie
powinna przekracza 7 warstw rur i 1,5 m wysoko ci. Rury o ró nych rednicach winny by sk adowane odr bnie.
Rury kielichowe uk ada kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela przek adkami drewnianymi.
Stos nale y zabezpieczy przed przypadkowym ze lizgni ciem si rury poprzez ograniczenie jego szeroko ci przy pomocy
pionowych wsporników drewnianych zamocowanych w odst pach 1÷2 m.
4.4.2. Sk adowanie studzienek z tworzyw sztucznych
Studzienki z tworzyw sztucznych nale y sk adowa w takich miejscach, aby aden z ich elementów nie by nara ony na
uszkodzenie. Mog one by przechowywane na wolnym powietrzu, ale tylko wtedy, gdy temperatura otoczenia nie
przekracza +40°C. Studzienki nale y chroni przed kontaktem z materia ami ropopochodnymi.
4.4.3. Sk adowanie studzienek prefabrykowanych
Elementy prefabrykowane nale y sk adowa na placu sk adowym o wyrównanej i odwodnionej powierzchni. Prefabrykaty
drobnowymiarowe mog by uk adane w stosach o wysoko ci do 1,80 m. Stosy powinny by zabezpieczone przed
przewróceniem.
5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podane zosta y w ST „Wymagania ogólne”
5.2. Warunki przyst pienia do robót
Przed przyst pieniem do monta u sieci kanalizacyjnej nale y:
dokona geodezyjnego wytyczenia trasy ruroci gu,
wykona wykopy z ewentualnym umocnieniem ich cian zgodnie z PN-B-10736:1999,
obni
poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych (w przypadku wyst pienia wysokiego
poziomu wód gruntowych lub opadowych),
przygotowa pod e pod ruroci g zgodnie z dokumentacj .
5.3. Monta ruroci gów
Monta ruroci gów mo e odbywa si dwoma metodami:
monta odcinków ruroci gów na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,
monta odcinków ruroci gu w wykopie.
Rury w wykopie powinny by u one w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadków. Na ca ej d ugo ci powinny
przylega do pod a na co najmniej L obwodu.
5.4. Po czenia rur i kszta tek z PVC-U i PP
Przed monta em rur i kszta tek z PVC-U i PP nale y dokona ich ogl dzin. Powierzchnie wewn trzne i zewn trzne rur oraz
kszta tek powinny by g adkie, czyste, pozbawione nierówno ci, porów i jakichkolwiek innych uszkodze w stopniu
uniemo liwiaj U cym spe nienie wymaga okre lonych w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002() oraz PN-EN
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1852-1:1999, PN-EN 1852-1:1999/A1:2004.
5.4.1. Po czenia kielichowe na wcisk
Monta po cze kielichowych polega na wsuni ciu (wci ni ciu) ko ca rury w kielich, z osadzon uszczelk (pier cieniem
elastomerowym), do okre lonej g boko ci. Dopuszczalne jest stosowanie rodka smaruj cego u atwiaj cego wsuwanie.
Nale y zwróci szczególn uwag na osiowe wprowadzenie ko ca rury w kielich.
5.5. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne powinny by szczelne i musz spe nia wymagania okre lone w PN-B/10729:1999.
Elementy prefabrykowane studzienek, a tak e studzienki z tworzyw sztucznych powinny by montowane zgodnie z
instrukcjami producentów.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podane zosta y w ST „Wymagania ogólne”
6. Szczegó owe zasady kontroli jako ci robót
Kontrol wykonania sieci kanalizacyjnych nale y przeprowadzi zgodnie z zaleceniami okre lonymi w zeszycie nr 9
„Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” pkt 7 „Kontrola i badania przy odbiorze”.
Szczelno przewodów wraz z pod czeniami i studzienkami nale y zbada zgodnie z zasadami okre lonymi w PN-EN
1610:2002. Badanie to powinno by przeprowadzone z u yciem powietrza (metoda L) lub wody (metoda W).
Metoda bada powinna by wskazana w dokumentacji projektowej lub szczegó owej specyfikacji technicznej (ST). Przewód
kanalizacyjny spe nia wymagania okre lone w normie (podczas badania szczelno ci przy u yciu powietrza), gdy spadek
ci nienia zmierzony po up ywie czasu bada jest mniejszy ni okre lony w tabeli 3 PN-EN 1610:2002.
Je eli w czasie wykonywania próby szczelno ci z u yciem powietrza wyst puj uszkodzenia, nale y przeprowadzi badanie
wod i wyniki te powinny by decyduj ce.
Wymagania dotycz ce badania szczelno ci przy pomocy wody, s spe nione, je eli ilo wody dodanej (podczas
wykonywania bada ) nie przekracza:
0,15 l/m w czasie 30 min. dla przewodów,
0,20 l/m w czasie 30 min. dla przewodów wraz ze studzienkami w azowymi,
0,40 l/m w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,
m - odnosi si do wewn trznej powierzchni zwil onej rur i studzienek.
7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podane zosta y w ST „Wymagania ogólne”
7.2. Szczegó owe zasady przedmiaru i obmiaru robót
Obmiar robót b dzie okre la faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacj projektow i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.
Wariant I
7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowych
Robotami tymczasowymi przy monta u sieci wodoci gowych s roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich pionowych cian,
wykonanie pod a pod ruroci gi oraz zasypanie z zag szczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robót nale y przyj takie
same jak dla robót ziemnych okre lone w odpowiednich katalogach. Jednostkami obmiaru s :
wykopy i zasypka - m ,
umocnienie cian wykopów - m ,
wykonanie pod a - m (lub m wraz z podaniem grubo ci warstwy w m).
7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych
Obmiaru robót podstawowych sieci i przy czy kanalizacyjnych dokonuje si z uwzgl dnieniem podzia u na:
rodzaj rur i ich rednice,
rodzaj wykopu - o cianach pionowych lub skarpowych,
boko posadowienia ruroci gu licz c od powierzchni terenu,
poziom wody gruntowej.
ugo kana ów obmierza si w metrach wzd osi. Do d ugo ci kana ów nie wlicza si komór i studni rewizyjnych (licz c
ich wymiar wewn trzny).
Zw ki zalicza si do przewodów o wi kszej rednicy.
Pod a pod ruroci gi obmierza si w metrach kwadratowych, a obetonowanie kana ów - w metrach sze ciennych zu ytego
betonu.
Kszta tek nie wlicza si do d ugo ci ruroci gu, a oblicza si ich liczb w sztukach.
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Studnie rewizyjne z prefabrykatów betonowych i tworzyw sztucznych oblicza si w kompletach zale nie od rednicy,
rodzaju gruntów (dla studni wykonywanych metod studniarsk ) i g boko ci. G boko studni okre la si jako ró nic
rz dnych w azu i dna studni.
ugo odcinków kana ów i kolektorów poddanych próbie szczelno ci nale y mierzy mi dzy osiami studzienek
rewizyjnych, ograniczaj cych odcinek poddany próbie.
Wariant II - Przy wy szym poziomie agregacji robót
Sieci kanalizacyjne obmiaruje si w metrach d ugo ci tych sieci cznie z kszta tkami, studzienkami i komorami. Ten poziom
agregacji obejmuje wykonanie robót tymczasowych i towarzysz cych.
8. WYMAGANIA DOTYCZ CE ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”
8.1. Szczegó owe zasady odbioru robót
Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych
WTWiO sieci kanalizacyjnych

nale y

przeprowadzi

zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 7.2.

8.1.1. Badania przy odbiorze - rodzaje bada
Badania przy odbiorze przewodów sieci kanalizacyjnej zale ne s od rodzaju odbioru technicznego robót. Odbiory
techniczne robót sk adaj si z odbioru technicznego cz ciowego dla robót zanikaj cych i odbioru technicznego ko cowego
po zako czeniu budowy.
Badania przy odbiorze powinny by zgodne z PN-EN 1610:2002.
8.1.2.Odbiór techniczny cz ciowy
Badania przy odbiorze technicznym cz ciowym polegaj na:
zbadaniu zgodno ci usytuowania i d ugo ci przewodu z dokumentacj . Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu
od osi wytyczonej nie powinno przekracza ±2 cm,
zbadaniu pod a naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia pod a naturalnego,
sposób jego zag szczenia powinien by uzgodniony z projektantem lub nadzorem,
zbadaniu pod a wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubo ci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacj ,
zbadaniu materia u ziemnego u ytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien by drobny i rednioziarnisty, bez
grud i kamieni,
zbadaniu szczelno ci przewodu. Badanie szczelno ci nale y przeprowadzi zgodnie z PN-EN 1610:2002 dla
kanalizacji grawitacyjnej.
Szczelno przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowa utrzymanie przez okres 30 minut
ci nienia próbnego, wywo anego wype nieniem badanego odcinka przewodu wod do poziomu terenu. Ci nienie to nie mo e
by mniejsze ni 10 kPa i wi ksze ni 50 kPa, licz c od poziomu wierzchu rury.
Dopuszcza si wykonywanie próby szczelno ci za pomoc powietrza wg PN-EN 1610:2002.
Wyniki bada , powinny by wpisane do dziennika budowy, który z protoko em próby szczelno ci przewodu, inwentaryzacj
geodezyjn (dopuszcza si inwentaryzacj szkicow ) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodno ci z polskimi normami i
aprobatami technicznymi, dotycz cymi rur i kszta tek, studzienek kanalizacyjnych, zwie cze wpustów i studzienek
kanalizacyjnych jest przed ony podczas spisywania protoko u odbioru technicznego -cz ciowego (za cznik 1), który
stanowi podstaw do decyzji o mo liwo ci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.
Wymagane jest tak e dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego cz ciowego. Kierownik
budowy jest zobowi zany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - cz ciowym przewodu
kanalizacyjnego, zg osi inwestorowi do odbioru roboty ulegaj ce zakryciu, zapewni dokonanie prób i sprawdzenie
przewodu, zapewni geodezyjn inwentaryzacj przewodu, przygotowa dokumentacj powykonawcz .
8.5. Odbiór techniczny ko cowy
Badania przy odbiorze technicznym ko cowym polegaj na:
zbadaniu zgodno ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacj geodezyjn ,
zbadaniu zgodno ci protoko u odbioru wyników bada stopnia zag szczenia gruntu zasypki wykopu,
zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych
zbadaniu protoko ów odbiorów prób szczelno ci przewodów kanalizacyjnych.
Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy, który powinien by przekazany razem z:
protoko ami odbiorów technicznych cz ciowych przewodu kanalizacyjnego,
projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
wynikami bada stopnia zag szczenia gruntu zasypki wykopu,
inwentaryzacj geodezyjn ,
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protoko em szczelno ci systemu kanalizacji grawitacyjnej,
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego ko cowego.
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcj obs ugi okre lonego systemu kanalizacyjnego.
Kierownik budowy jest zobowi zany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze ko cowym
o wiadczenia:
o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacj projektow i warunkami pozwolenia na budow ,
o doprowadzeniu do nale ytego stanu i porz dku terenu budowy, a tak e - w razie korzystania - ulicy i s siaduj cej z
budow nieruchomo ci.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Ogólne zasady dotycz ce podstawy rozliczenia robót i p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST „Wymagania ogólne”
9.2. Szczegó owe zasady rozliczenia robót i p atno ci
Rozliczenie robót monta owych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych mo e by dokonane jednorazowo po
wykonaniu pe nego zakresu robót i ich ko cowym odbiorze lub etapami okre lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów
cz ciowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomi dzy zamawiaj cym a wykonawc nast puje po dokonaniu odbioru ko cowego.
Podstaw rozliczenia oraz p atno ci wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi warto tych robót obliczona na
podstawie:
okre lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo ci robót potwierdzonych przez
zamawiaj cego lub
ustalonej w umowie kwoty rycza towej za okre lony zakres robót.
Ceny jednostkowe lub kwoty rycza towe obejmuj ce wykonanie robót monta owych sieci kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych uwzgl dniaj :
przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materia ów, narz dzi i sprz tu,
obs ug sprz tu,
przenoszenie podr cznych urz dze i sprz tu w miar post pu robót,
wykonanie robót ziemnych,
monta ruroci gów, obiektów sieciowych i urz dze ,
wykonanie prób szczelno ci,
usuni cie wad i usterek powsta ych w czasie wykonywania robót,
wykonanie bada i pomiarów kontrolnych standardowych (np. próbki betonu),
koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
doprowadzenie terenu po budowie przewodów kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.3.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi in-stytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, oraz
jego aktualizacj stosownie do post pu robót,
ustawienie tymczasowego oznakowania i o wietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i
wymaganiami bezpiecze stwa ruchu,
op aty za zaj cia terenu,
przygotowanie terenu,
konstrukcj tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw ników, barier, ozna-kowa i drena u,
tymczasow przebudow urz dze obcych.
9.3.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuni cie tymczasowych oznakowa pionowych,
poziomych, barier i wiate ,
utrzymanie p ynno ci ruchu publicznego.
9.3.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
usuni cie wbudowanych materia ów i oznakowa ,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
PN-EN 1610:2002
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Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
PN-EN 752-1:2000
Zewn trzne systemy kanalizacyjne. Poj cia ogólne i definicje
PN-EN 752-2:2000
Zewn trzne systemy kanalizacyjne. Wymagania
PN-EN 1401-1:1999
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci nieniowe systemy przewodowe z niezmi kczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Cz
1: Wymagania dotycz ce rur, kszta tek i systemu
PN-ENV 1401-3:2002 (U)
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezci nieniowej kanalizacji deszczowej i ciekowej.
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Cz
3: Zalecenia dotycz ce wykonania instalacji
PN-EN 1852-1:1999
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci nieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do
odwadniania i kanalizacji. Cz
1: Wymagania dotycz ce rur, kszta tek i systemu
PN-EN 1852-1:1999/A1:2004
- jw. PN-ENV 1852-2:2003
Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do podziemnej bezci nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
Polipropylen (PP). Cz
2: Zalecenia dotycz ce oceny zgodno ci
PN-EN 588-1:2000
Rury w ókno-cementowe do kanalizacji. Cz
1: Rury, z -cza i kszta tki do systemów grawitacyjnych
PN-EN 588-2:2004
Rury w ókno-cementowe do kanalizacji. Cze 2: Studzienki w azowe i niew azowe
PN-EN 124:2000
Zwie czenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i ko owego. Zasady konstrukcji,
badania typu, znakowanie, sterowanie jako ci
EN 13101:2005
Stopnie eliwne do studzienek kontrolnych
PN-B 10729:1999
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
PN-B 12037:1998
Ceg y pe ne wypalane z gliny - kanalizacyjne
PN-EN 476:2001
Wymagania ogólne dotycz ce elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej
PN-EN 681-1:2002
Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materia owe dotycz ce uszczelek z czy rur
wodoci gowych i odwadniaj cych. Cz
1: Guma
PN-EN 681-2:2002
Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materia owe dotycz ce uszczelek z czy rur
wodoci gowych
i
odwadniaj cych.
Cz
2: Elastomery termoplastyczne.
10.2 Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2006 Nr 156, poz. 1118).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r.
Nr 164, poz. 1163).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpo arowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pó n. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627) (jednolity tekst Dz. U. 2006 Nr 129,
poz. 902).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzeniu cieków (Dz. U. Nr 72,
poz. 747) (jednolity tekst Dz. U. 2006 Nr 123, poz. 858).
10.3. Rozporz dzenia
Rozporz dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespo ów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie systemów oceny zgodno ci, wymaga , jakie
powinny spe nia notyfikowane jednostki uczestnicz ce w ocenie zgodno ci, oraz sposobu oznaczania wyrobów
budowlanych znakowaniem CE (Dz. U. 2004 Nr 195, poz. 2011).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pa dziernika 2004 r. - w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz
polskich jednostek organizacyjnych upowa nionych do ich wydawania (Dz. U. 2004 Nr 237, poz. 2375).
Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 26 wrze nia 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów
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bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) (jednolity tekst Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie dziennika
budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zamawiaj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. - w sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
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V. INSTALACJA OGRZEWANIA ELEKTRYCZNEGO
1. CZ
OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego
Rozbudowa i przebudowa budynku Stra y Po arnej
1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót przy
wykonywaniu instalacji ogrzewania elektrycznego dla zadania podanego w punkcie 1.1.
1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.2., a obj tych zamówieniem okre lonym w pkt. 1.8.
Odst pstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mog mie miejsce tylko w przypadkach prostych robót o
niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe wymagania b
spe nione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikaj cych z do wiadczenia oraz uznanych regu i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzgl dnieniu
przepisów bhp.
1.4. Przedmiot i zakres robót obj tych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania instalacji ogrzewania elektrycznego eksploatowanych w warunkach nie nara onych na
destrukcyjne dzia anie rodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie nast puj cych czynno ci:
monta grzejników elektrycznych.
Przedmiotem specyfikacji jest tak e okre lenie wymaga odno nie w ciwo ci materia ów wykorzystywanych do robót
przy wykonywaniu instalacji ogrzewania elektrycznego oraz wymaga dotycz cych wykonania i odbiorów instalacji.
1.5. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w ST
„Wymagania ogólne”
Plac budowy jest to miejsce udost pnione przez Zamawiaj cego dla wykonania zleconych robót oraz inne miejsca
wymienione w umowie.
Teren budowy jest to miejsce (cz
placu budowy) wykonywania poszczególnych robót.
Zabezpieczenie placu budowy - Wykonawca zobowi zany jest do zabezpieczenia placu budowy przed dost pem osób
nieupowa nionych i utrzymanie na nim nale ytego porz dku od momentu przekazania do dnia ko cowego odbioru robót.
Warunki rodowiskowe - w zale no ci od stopnia nara enia instalacji na zawilgocenie rozró nia si pi klas rodowiska
(zgodnie z PN-B-03002):
klasa 1: rodowisko suche, np. wn trza budynków mieszkalnych i biurowych, a tak e nie podlegaj ce zawilgoceniu
wewn trzne warstwy cian szczelinowych,
klasa 2: rodowisko wilgotne wewn trz pomieszcze , np. w pralni lub rodowisko zewn trzne, w którym element nie jest
wystawiony na dzia anie mrozu, cznie z elementami znajduj cymi si w nieagresywnym gruncie lub wodzie,
klasa 3: rodowisko wilgotne z wyst – puj cym mrozem,
klasa 4: rodowisko wody morskiej elementy pogr one ca kowicie lub cz ciowo w wodzie morskiej, elementy
po one w strefie bryzgów wodnych lub znajduj ce si w powietrzu nasyconym sol
klasa 5: rodowisko agresywne chemicznie (gazowe, p ynne lub sta e).
Plan BIOZ - plan Bezpiecze stwa i Ochrony Zdrowia wykonany na podstawie Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 26.03.2003
w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 ze zmianami).
Instalacja ogrzewania elektrycznego - uk ad grzejników elektrycznych wraz z elementami regulacyjnymi (termostatami).
1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za zgodno
z dokumentacj projektow
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotycz ce robót
podano w ST „Wymagania ogólne”.
1.7. Dokumentacja robót instalacyjnych ogrzewania elektrycznego
Monta instalacji nale y wykonywa na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy prawne sporz dzenia podano
w ST „Wymagania ogólne”
Dokumentacja powinna w szczególno ci zawiera wymagania stawiane elementom, wyrobom i materia om
wykorzystywanym przy wykonywaniu instalacji, w zakresie:
bezpiecze stwa u ytkowania, w tym ograniczenia mo liwo ci zmian parametrów instalacji przez osoby nieuprawnione,
trwa ci poszczególnych elementów instalacji itp.,
okre lenie procedur niezb dnych do prawid owej eksploatacji w warunkach pracy okresowej lub przy zastosowaniu
sterowania automatycznego.
Instalacje powinny by zaprojektowane i wykonane tak, by przez ca y przewidywany okres u ytkowania w okre lonych
warunkach rodowiskowych (klasie rodowiska) i przy w ciwej konserwacji odpowiada y za onemu przeznaczeniu.
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Przy okre laniu trwa ci instalacji, przy doborze materia ów nale y uwzgl dni warunki rodowiskowe, na dzia anie
których instalacja b dzie nara ona oraz umiejscowienie jej elementów w budowli, a tak e sposobów zabezpieczenia przed
dzia aniem niekorzystnych czynników.
1.8. Nazwy i kody:
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót
CPV 45330000-9
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
CPV 45331000-6
Instalowanie urz dze grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
CPV 45331100-7
Instalowanie centralnego ogrzewania
2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W
CIWO CI MATERIA ÓW
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST „Wymagania ogólne”
2.2. Szczegó owe wymagania dotycz ce materia ów
Materia y stosowane do wykonywania instalacji co. i b ce w my l Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia
2004 r. materia ami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881) wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na
terytorium RP powinny mie :
oznakowanie znakiem CE co oznacza, e dokonano oceny ich zgodno ci ze zharmonizowan norm europejsk
wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejsk aprobat techniczn lub krajow specyfikacj techniczn pa stwa
cz onkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan przez Komisj Europejsk za
zgodn z wymaganiami podstawowymi, albo
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza e s to wyroby nie podlegaj ce obowi zkowemu oznakowaniu CE, dla
których dokonano oceny zgodno ci z Polsk Norm lub aprobat techniczn b
uznano za „regionalny wyrób
budowlany”, albo
deklaracj zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej wydan przez producenta, je eli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa okre lonym przez
Komisj Europejsk .
Oznakowanie powinno umo liwia identyfikacj producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji (okresu
przydatno ci do u ytkowania).
Rodzaje materia ów
Materia y i wyroby wykorzystywane w robotach instalacyjnych ogrzewania elektrycznego:
grzejniki i inne odbiorniki ciep a (nagrzewnice elektryczne),
inne wyroby i materia y.
Wszystkie materia y i wyroby stosowane do wykonania instalacji ogrzewania elektrycznego powinny odpowiada
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych), powinny posiada aprobaty
techniczne, deklaracje zgodno ci lub inne dokumenty potwierdzaj ce zgodno z wymogami obowi zuj cymi w kraju.
2.2.1. Elementy ruroci gów zasilaj cych, odbiorników ciep a i armatury
2.2.1.1. Grzejniki i inne odbiorniki ciep a
Grzejniki elektryczne wykonane s z blach aluminiowych odpowiednio uformowanych. Mi dzy blachami
pozostawiono kanaliki, przez które przep ywa powietrze. W celu zwi kszenia
powierzchni
grzewczej
dodatkowo elementy z blachy posiadaj przet oczenia.
2.3. Warunki przyj cia na budow
materia ów i wyrobów do wykonywania instalacji ogrzewania
elektrycznego
Wyroby i materia y do wykonywania instalacji ogrzewania elektrycznego mog by przyj te na budow , je li spe niaj
nast puj ce warunki:
zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk podan w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegó owej),
ka da jednostka adunkowa lub partia elementów dostarczanych luzem jest zaopatrzona w etykiet identyfikacyjn
wyroby i materia y konfekcjonowane s w ciwie opakowane, firmowo zamkni te (bez oznak naruszenia zamkni cia) i
oznakowane (pe na nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
spe niaj wymagane w ciwo ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
producent dostarczy dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,
spe niaj wymagania wynikaj ce z ich terminu przydatno ci do u ycia (termin zako czenia robót instalacyjnych
powinien si ko czy przed zako czeniem terminów przydatno ci do stosowania odpowiednich wyrobów).
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót monta owych wyrobów nieznanego pochodzenia.
Przyj cie wyrobów i materia ów na budow powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protoko em
przyj cia materia ów.
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2.4. Warunki przechowywania materia ów i wyrobów do wykonywania instalacji ogrzewania elektrycznego
Materia y i wyroby do wykonywania instalacji ogrzewania elektrycznego powinny by przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcj producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm b
aprobat
technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materia ów i wyrobów niemrozoodpornych lub opakowanych powinno by
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzni ciem i przed dzia aniem
promieni s onecznych.
Wyroby w miejscu magazynowania nale y przechowywa w partiach wed ug rodzajów, typów, odmian, klas i gatunków,
zgodnie z wymaganiami norm wyrobów, w sposób uporz dkowany, zapewniaj cy atwo dost pu i przeliczenia.
Wyroby konfekcjonowane powinny by przechowywane w oryginalnych, zamkni tych opakowaniach w temperaturze
powy ej +5°C a poni ej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by uk adane na paletach lub drewnianych pó kach
wentylowanych, w ilo ci warstw nie wi kszej ni nakazuje dokument odniesienia lub instrukcja producenta.
3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU
3.1.Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne”
3.2. Szczegó owe wymagania dotycz ce sprz tu
Sprz t i narz dzia do wykonywania instalacji ogrzewania elektrycznego
Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz p aszczyzn:
o
pion murarski,
o
ata murarska,
o
ata wa ona i ata kierunkowa,
o
poziomnic uniwersaln
o
townik murarski,
4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne”
4.2. Szczegó owe wymagania dotycz ce transportu
Wyroby i materia y do wykonywania instalacji ogrzewania elektrycznego mog by przewo one jednostkami
samochodowymi, kolejowymi, wodnymi i innymi.
Za adunek i wy adunek elementów instalacyjnych pakowanych w jednostki adunkowe nale y prowadzi urz dzeniami
mechanicznymi wyposa onymi w osprz t wid owy, kleszczowy lub chwytakowy.
Transport materia ów do wykonywania instalacji ogrzewania elektrycznego w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urz dze i rodków transportu. W czasie transportu nale y zabezpieczy przewo one materia y w sposób wykluczaj cy
uszkodzenie opakowa .
5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”
5.2. Szczegó owe zasady wykonania robót
Przed przyst pieniem do robót nale y wykona i odebra wszelkie roboty budowlano-konstrukcyjne, wytypowane jako
niezb dne do rozpocz cia robót instalacyjnych.
Sprawdzenie zgodno ci ich wykonania z dokumentacj projektow i odpowiednimi szczegó owymi specyfikacjami
technicznymi ST nale y potwierdzi wpisem do dziennika budowy, zezwalaj cym na prowadzenie robót instalacyjnych
ogrzewania elektrycznego.
5.3. Ogólne zasady wykonywania robót instalacyjnych ogrzewania elektrycznego - wytyczne monta owe
Roboty instalacyjne ogrzewania elektrycznego nale y wykonywa zgodnie z dokumentacj projektow
specyfikacj techniczn i zasadami sztuki budowlanej bran y instalatorskiej.

niniejsz

5.4. Organizacja robót instalacyjnych ogrzewania elektrycznego
Podstawowe zasady prawid owej organizacji robót:
wykonywanie prac przez wykwalifikowanych instalatorów, posiadaj cych potwierdzone przez wyznaczon jednostk
uprawnienia wykonawcze (np. certyfikat wydany przez producenta lub „Ksi eczk spawacza” z uprawnieniami w
okre lonym, wymaganym zakresie),
racjonalne urz dzenie stanowiska pracy z dogodnym rozmieszczeniem i posegregowaniem materia ów instalacyjnych (w
miejscu monta u wolny pas o szeroko ci, je li to jest mo liwe, min. 60 cm, dalej materia y i sprz t najbardziej potrzebne
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w danej chwili, a nast pnie zapasy materia owe i drogi transportowe),
zachowywanie zasad monta u technologicznego, w tym unikanie jednoczesnego rozpoczynania ró nych rodzajów robót
instalacyjnych w kilku miejscach,
zastosowanie odpowiednich rusztowa lub drabin (technicznie niezb dnych i ekonomicznie uzasadnionych),
dostarczanie materia ów do zainstalowania na stanowiska robocze w sposób wykluczaj cy przestoje,
wykonawca musi posiada niezb dn wiedz i do wiadczenie oraz potencja techniczny, a tak e dysponowa osobami
zdolnymi do wykonania i nadzorowania robót.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania ogólne”
6.2. Badania przed przyst pieniem do wykonywania instalacji ogrzewania elektrycznego
Przed przyst pieniem do wykonywania instalacji ogrzewania elektrycznego nale y spe ni warunki podane w punkcie 5.1
niniejszej ST oraz przeprowadzi badania wyrobów i materia ów, które b
wykorzystywane do wykonywania robót.
6.3. Odbiór robót poprzedzaj cych wykonanie instalacji ogrzewania elektrycznego
Nale y dokona zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegó owych specyfikacji technicznych dla robót, które
koniecznie nale y wykona przed rozpocz ciem robót instalacyjnych ogrzewania elektrycznego.
Badania materia ów
Badania nale y przeprowadzi po rednio na podstawie przed onych:
deklaracji zgodno ci lub certyfikatów,
zapisów dziennika budowy, protoko ów przyj cia materia ów na budow ,
deklaracji producentów stosowanych wyrobów.
Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne odpowiadaj wymaganiom
postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej.
Materia y, których jako budzi w tpliwo ci mog by zbadane na wniosek zamawiaj cego przez niezale ne jednostki
certyfikacyjne, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.
6.4. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegaj na sprawdzeniu zgodno ci wykonywanej instalacji ogrzewania elektrycznego z
dokumentacj projektow wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów.
Elementy instalacji powinny spe nia wymogi zawarte w dokumentacji projektowej co do ich:
ilo ci,
wymiaru charakterystycznego np. wysoko ci, d ugo ci grzejnika, itp.,
spe nienia dodatkowych zastrze
np. typ termostatu itp.
6.5. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si celem oceny czy spe nione zosta y wszystkie wymagania dotycz ce
wykonywania instalacji ogrzewania elektrycznego, w szczególno ci w zakresie:
zgodno ci
z
dokumentacj
projektow
specyfikacj
techniczn
wraz
z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
jako ci zastosowanych materia ów i wyrobów,
jako ci wykonywania instalacji ogrzewania elektrycznego.
Przy badaniach w czasie odbioru robót nale y wykorzysta wyniki bada dokonanych wcze niej oraz zapisy w dzienniku
budowy dotycz ce wykonanych robót. Badania polegaj m.in. na:
sprawdzeniu zgodno ci z dokumentacj - powinno by przeprowadzone przez porównanie wykonanych instalacji z
dokumentacj
projektow
specyfikacj techniczn oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji
powykonawczej; sprawdzenia zgodno ci dokonuje si
na podstawie ogl dzin zewn trznych i pomiarów;
elementy nale y policzy z dok adno ci do jednej sztuki.
Próba instalacji ogrzewania elektrycznego obejmuje:
uruchomienie instalacji ogrzewania elektrycznego,
wyregulowanie termostatów dla uzyskania za onych temperatur.
7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne”
7.2. Szczegó owe zasady przedmiaru i obmiaru robót
Ilo ci elementów oblicza si w sztukach, kompletach, wg wytycznych podstawy wyceny.
W przypadkach niejasno ci nale y sporz dza obmiary robót w jednostkach podanych nad poszczególnymi tablicami
katalogów, stanowi cymi podstawy wyceny poszczególnych pozycji kosztorysowych (przedmiarowych).
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8. WYMAGANIA DOTYCZ CE ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”
8.2. Odbiór cz ciowy
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanej cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót dokonuje si dla
zakresu okre lonego w dokumentach umownych, wed ug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Celem odbioru cz ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuni cie przed
odbiorem ko cowym.
Odbiór cz ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno ci kierownika budowy i mo e stanowi
podstaw do dokonania cz ciowego rozliczenia robót
8.3. Odbiór ostateczny (ko cowy)
Odbiór ko cowy stanowi ostateczn ocen rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilo ci),
jako ci i zgodno ci z dokumentacj projektow .
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powo ana przez zamawiaj cego, na podstawie przed onych dokumentów,
wyników bada oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powo ywania komisji oraz czas jej dzia ania powinna
okre la umowa. Wykonawca robót obowi zany jest przed
komisji nast puj ce dokumenty:
dokumentacj projektow z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót
dokumentacj powykonawcz .
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera w szczególno ci:
dok adny opis instalacji ogrzewania elektrycznego,
szczegó owe specyfikacje zastosowanych materia ów i urz dze ,
rysunki powykonawcze instalacji przedstawiaj ce rzeczywiste rozmieszczenie
korekt oblicze instalacji, zgodnie ze stanem faktycznym,
certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementów instalacji ogrzewania
elektrycznego,
szczegó owe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
dziennik budowy i ksi ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,
dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u ytych materia ów i wyrobów
budowlanych,
protoko y odbiorów cz ciowych,
instrukcje producentów dotycz ce zastosowanych materia ów,
W toku odbioru komisja obowi zana jest zapozna si z przed onymi dokumentami, przeprowadzi badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porówna je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i
niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona oceny wizualnej.
Roboty powinny by odebrane, je eli wszystkie wyniki bada s pozytywne, a dostarczone przez wykonawc dokumenty s
kompletne i prawid owe pod wzgl dem merytorycznym.
Negatywny wynik jakichkolwiek bada skutkuje tym, e roboty przy wykonywaniu instalacji ogrzewania elektrycznego nie
zostan przyj te. W takim przypadku nale y przyj jedno z nast puj cych rozwi za :
je eli to mo liwe nale y ustali zakres prac koryguj cych, usun niezgodno ci robót z wymaganiami okre lonymi w
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi roboty wadliwe ponownie do odbioru,
je eli odchylenia od wymaga nie zagra aj bezpiecze stwu konstrukcji i u ytkownika oraz trwa ci elementów
instalacji, zamawiaj cy mo e wyrazi zgod na dokonanie odbioru ko cowego z jednoczesnym obni eniem warto ci
wynagrodzenia w stosunku do ustale umownych,
w przypadku, gdy nie s mo liwe podane wy ej rozwi zania wykonawca zobowi zany jest do usuni cia wadliwie
wykonanych robót instalacyjnych, bezusterkowego ich wykonania i powtórnego zg oszenia do odbioru.
W przypadku niekompletno ci dokumentów odbiór mo e by dokonany po ich uzupe nieniu.
Z czynno ci odbioru sporz dza si
protokó podpisany przez przedstawicieli zamawiaj cego i wykonawcy.
Protokó powinien zawiera :
ustalenia podj te w trakcie prac komisji,
ocen wyników bada ,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni cia,
stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania robót instalacyjnych ogrzewania elektrycznego z zamówieniem.
Protokó odbioru ko cowego jest podstaw do dokonania rozliczenia ko cowego pomi dzy zamawiaj cym a
wykonawc .
8.4. Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie r kojmi i gwarancji jest ocena stanu instalacji co. po u ytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, zwi zanych z usuwaniem zg oszonych wad. Odbiór po
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up ywie okresu r kojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z uwzgl dnieniem zasad opisanych w
pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (ko cowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potr ce wynikaj cych z obni onej jako ci robót. Przed up ywem
okresu
gwarancyjnego zamawiaj cy
powinien
zg osi wykonawcy wszystkie zauwa one wady w wykonanej instalacji
ogrzewania elektrycznego.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Ogólne zasady dotycz ce podstawy rozliczenia robót i p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne”
9.2. Szczegó owe zasady rozliczenia robót i p atno ci
Rozliczenie wykonywania instalacji ogrzewania elektrycznego mo e by dokonane jednorazowo po wykonaniu pe nego
zakresu robót i ich ko cowym odbiorze lub etapami okre lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz ciowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomi dzy zamawiaj cym a wykonawc nast puje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robót przy wykonywaniu instalacji ogrzewania
elektrycznego
Wariant I
Podstawy rozliczenia robót stanowi okre lone w dokumentach umownych (kosztorysie ofertowym) ceny
jednostkowe i ilo ci robót zaakceptowane przez zamawiaj cego.
Ceny jednostkowe wykonania robót uwzgl dniaj :
przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie do stanowiska roboczego materia ów, narz dzi i sprz tu,
obs ug sprz tu,
Ceny jednostkowe obejmuj tak e:
usuni cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodze w innych elementach obiektu, powsta ych na skutek i w trakcie
wykonywania robót instalacyjnych,
usuni cie gruzu i innych pozosta ci, resztek i odpadów materia ów w sposób podany w szczegó owej specyfikacji
technicznej (opisa sposób usuni cia pozosta ci i odpadów),
likwidacj stanowiska roboczego,
koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Wariant II
Podstaw rozliczania robót instalacyjnych stanowi ustalona w umowie kwota rycza towa za okre lony zakres robót
obejmuj cy wykonywanie instalacji ogrzewania elektrycznego
Kwota rycza towa obejmuj ca wykonywanie instalacji ogrzewania elektrycznego uwzgl dnia koszty wykonania robót
instalacyjnych oraz prac z nimi zwi zanych wymienionych w wariancie I (punkcie 9.3) oraz: koszty po rednie, zysk
kalkulacyjny i ryzyko
10.DOKUMENTYODNIESIENA
10.1. Normy
PN-B-01430:1990
Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.
PN-B-02420:1991
Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszcze w budynkach.
PN-EN 12098-5:2006
Sterowanie systemami ogrzewania. Cz
5: Start-stopowe programatory dla systemów grzewczych.
PN-EN 14597:2007
Urz dzenia sterowania temperatur i ograniczniki temperatury systemów wytwarzania ciep a (systemów centralnego
ogrzewania).
PN-EN 442-1:1999
Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne
PN-EN 442-1:1999/A1:2005
Grzejniki - Cz
1: Wymagania i warunki techniczne
PN-EN 442-2:1999/A2:2005
Grzejniki. Moc cieplna i metody bada (Zmiana A2)
PN-EN 442-3:2005
Grzejniki. Cz 3: Ocena zgodno ci
10.2. Ustawy
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
STWiOR STI 01.01 – Rozbudowa i przebudowa budynku Stra y Po arnej

43

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno ci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z pó n.
zmianami).
10.3. Rozporz dzenia
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133, zmiana Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1239 i Nr 228, poz. 1513),
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953 z pó niejszymi zmianami),Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobów deklarowania zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z
2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pó n. zmianami),
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodno ci, wymaga , jakie
powinny spe nia notyfikowane jednostki uczestnicz ce w ocenie zgodno ci, oraz sposobu oznaczania wyrobów
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011),
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pó n. zmianami).
10.4. Inne dokumenty i instrukcje
Zeszyt 2: Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania - wyd. COBRTI INSTAL.
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