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A.  Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE 

1. Wstęp 

1.1.  Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych, które 
zostaną wykonane w ramach zadania pn. „Remont stacji uzdatniania wody w m. Gosław gm. Trzebiatów” polegającego na 
remoncie ujęcia, budynku oraz wymianie urządzeń i rurociągów układu technologicznego o wydajności w układzie uzdatniania 
Qhmax = 11,0 m3/h z pełną automatyką procesów technologicznych, zapewniających uzyskanie wody pitnej o jakości 
odpowiadającej obowiązującym w tym zakresie rozporządzeniom. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań 
podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o 
niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. Zaleca się wykorzystanie niniejszej ST 
przy zlecaniu robót budowlanych realizowanych ze środków pozabudŜetowych (nie objętych ustawą Prawo zamówień 
publicznych). 

1.3.  Zakres robót objętych ST 

1. Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi: 

- ST-01 – Roboty ziemne 

- ST-02 – Zagospodarowanie terenu w tym drogi i ogrodzenie  

- ST-03 – Ujęcie wód gruntowych 

- ST-04 – Budynek technologiczny SUW – część technologiczno - instalacyjna 

- ST-05 – Budynek technologiczny SUW – część instalacyjna (wod.-kan., c.o., wentlacja, osuszanie) 

- ST-06 – Budynek technologiczny SUW – remont budynku 

- ST-07 – Roboty elektryczne 

- ST-08 – Sieci zewnętrzne 

2. W róŜnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do stosowanych norm i standardów. Przywołane normy 
i standardy winny byś traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z rysunkami i 
specyfikacjami, w których są wymienione. Zakłada się, Ŝe Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich zawartością i 
wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm i standardów według stanu na 30 dni przed datą zamknięcia 
przetargu, o ile nie stwierdzono inaczej. 

3. Roboty naleŜy wykonać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi regulacjami, normami, standardami i 
wymaganiami określonymi w Specyfikacjach Technicznych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1. obiekcie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 

1.4.2. budynku – naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.4.3. budowli – naleŜy przez to rozumieć kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale 
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związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, 
wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje  

uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle 
sportowe, cmentarze, pomniki, a takŜe części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych 
urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość uŜytkową. 

1.4.4. obiekcie małej architektury – naleŜy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyŜe przydroŜne, figury, 

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c) uŜytkowe słuŜące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. 

1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 
uŜytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a 
takŜe obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaŜy ulicznej i 
wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.4.6. budowie – naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a takŜe odbudowę, 
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.7. robotach budowlanych – naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na przebudowie, montaŜu, remoncie 
lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.8. urządzeniach budowlanych – naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 
zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym 
słuŜące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a takŜe przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.9. terenie budowy – naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.10. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – naleŜy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa 
własności, uŜytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

1.4.11. pozwoleniu na budowę – naleŜy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu budowlanego. 

1.4.12. dokumentacji budowy – naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu, 
operaty geodezyjne i ksiąŜkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montaŜu – takŜe dziennik montaŜu. 

1.4.13. dokumentacji powykonawczej – naleŜy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.4.14. aprobacie technicznej – naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do 
stosowania w budownictwie. 

1.4.15. właściwym organie – naleŜy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego 
nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 

1.4.16. wyrobie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu 
jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
uŜytkową. 

1.4.17. organie samorządu zawodowego – naleŜy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o 
samorządach zawodowych architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

1.4.18. obszarze oddziaływania obiektu – naleŜy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie 
przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.19. opłacie – naleŜy przez to rozumieć kwotę naleŜności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe 
kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.4.20. drodze tymczasowej (montaŜowej) – naleŜy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu 
pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
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1.4.21. dzienniku budowy – naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 
wykonywania robót. 

1.4.22. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.4.23. rejestrze obmiarów – naleŜy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru ksiąŜkę z ponumerowanymi 
stronami, słuŜącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.4.24. laboratorium – naleŜy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne 
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób 
związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1.4.25. materiałach – naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równieŜ róŜne tworzywa i wyroby 
niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

1.4.26. odpowiedniej zgodności – naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli 
granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 

1.4.27. poleceniu Inspektora nadzoru – naleŜy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.28. projektancie – naleŜy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji 
projektowej. 

1.4.29. rekultywacji – naleŜy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

1.4.30. części obiektu lub etapie wykonania – naleŜy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania 
przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych i moŜliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

1.4.31. ustaleniach technicznych – naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.4.32. grupach, klasach, kategoriach robót – naleŜy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

1.4.33. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową 
oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad 
budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieŜącą kontrolę jakości i ilości 
wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji 
oraz urządzeń technicznych, jak równieŜ przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.4.34. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i 
maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzaleŜność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, 
warunkujących ich efektywne i bezpieczne uŜytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest równieŜ składnikiem 
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

1.4.35. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu 
wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

1.4.36. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski 
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne 
(HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

1.4.37. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich 
wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 

1.4.38. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są moŜliwe do odebrania pod względem ilości i 
wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

1.4.39. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na 
potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich 
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krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania 
przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 
grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia 
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

1.4.40. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, 
zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upowaŜniona do nadzorowania realizacji robót i 
administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie 
prawnie określony w przepisach). 

1.5. Lokalizacja stacji i zagospodarowanie terenu 

Stacja Uzdatniania Wody jest zlokalizowana na terenie działki nr 403 (powierzchnia 0,6192 ha) stanowiąca własność Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp z o.o. 

Teren działki ogrodzony jest płotem wykonanym z siatki metalowej ocynkowanej mocowanej na stalowych słupkach. Urządzenia 
technologiczne SUW zostały zamontowane w budynku. Na terenie naleŜącym do stacji, w pobliŜu budynku usytuowane są dwie 
studnie głębinowe nr 1A i nr 2 stanowiące ujęcie wody podziemnej, trzy zbiorniki wyrównawcze o pojemności V=50m3 kaŜdy 
oraz 8 komorowy odstojnik wód popłucznych. 

Obudowy studni nr 1A i 2 wykonano z kręgów betonowych o średnicy Ø1500 mm i głębokości 1,8 m. Obudowy usytuowano w 
nasypie ziemnym wyniesionym ponad teren ok. 2 m. Obudowy przykryte są płytami Ŝelbetowymi z włazami Ŝeliwnymi typu 
„Wałcz” o średnicy Ø600mm. W płycie dennej kaŜdej studni zamontowano głowicę studzienną z wyprowadzonym rurociągiem 
Ø80mm, na którym umieszczono wodomierz kolankowy DN80 (tylko w studni nr 2), zawór zwrotny DN80, zasuwę klinową 
kołnierzową DN80.  

Opis realizacji zadania 

Projektuje się wykonanie następującego zakresu prac: 

Podczas prac modernizacyjnych przewiduje się: 

1. Zagospodarowanie terenu 

- odtworzenie istniejącej drogi Ŝwirowo-ŜuŜlowej po wykonaniu robót budowlanych - utwardzenie drogi Ŝwirem, 

- remont istniejących schodów włącznie z barierką na skarpie zbiorników retencyjnych, 

- wymiana ogrodzenia – panele systemowe (ocynk.) na podmurówce systemowej, 

- wymiana bramy i furtki. 

2. Ujęcie 

- wymiana pompy w studni Nr 1A i studni Nr 2, 

- przedłuŜenie rur studziennych w studni Nr 1A i 2, 

- demontaŜ istniejących obudów, wykonanie fundamentu pod obudowę typu Lange,  

- montaŜ obudowy typu Lange, 

- wymiana rurociągów z ujęcia do budynku SUW, 

- remont schodów na skarpy, 

- wymiana kabli od budynku SUW do studni Nr 1A i 2. 

3. Sieci wodociągowe 

- wymiana rurociągu zasilającego zbiorniki retencyjne (do zasuw włącznie), 

- wymiana rurociągu ssącego zestawu pompowego (do zasuw włącznie), 

- wymiana rurociągu zasilającego sieć wodociągową do węzła rozdzielczego,  

- wymiana zasuw na spuście ze zbiornika. 

- montaŜ studzienki betonowej z zaworem elektrycznym na awaryjnym rurociągu spustowym z odstojnika wód 
popłucznych.  

4. Urządzenia i rurociągi technologiczne w budynku SUW 
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- demontaŜ istniejących urządzeń, armatury i rurociągów. 

- montaŜ aeratora centralnego DN800mm – 1 szt 

- montaŜ filtrów DN1200 – 2 szt 

- podłączenie istniejących hydroforów o poj. V=4 m3 – 2 szt 

- montaŜ spręŜarki spiralnej – 1 szt 

- montaŜ tablicy spręŜonego powietrza – 1 szt 

- montaŜ szaf zasilająco-sterujących – 1 kpl 

- montaŜ instalacji technologicznej ze stali nierdzewnej. 

- montaŜ instalacji elektrycznych i automatycznego starowania. 

- montaŜ awaryjnego układu dozującego NaOCl  – 1 kpl. 

5. Budynek SUW 

- wymian okien, 

- wymiana drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, 

- termomodernizacja budynku, 

- wymiana rynien, rur spustowych i opierzenia dachu, 

- wykonanie fundamentów pod aerator, 

- skucie fundamentów pod pompy, 

- ułoŜenie płytek na podłodze we wszystkich pomieszczeniach, 

- malowanie ścian i sufitów, 

- ułoŜenie płytek na ścianach do wysokości 2 m we wszystkich pomieszczeniach. 

1. Ogrodzenie. 

Teren stacji uzdatniania wody naleŜy ogrodzić płotem, zaprojektowano demontaŜ starego ogrodzenia o długości ~ 305 mb i 
realizację nowego ogrodzenia długość nowego ogrodzenia jest równa 308 mb. Zaprojektowano ogrodzenie systemowe, panelowe 
proste, ocynkowane, o standardowej wysokości 1830 mm. Panele ogrodzeniowe wykonane są z prętów o średnicy Ø5 mm. 
Powstałe oczko ma wymiar 50 x 200 mm, szerokość paneli jest stała - równa 2500 mm. Słupki ogrodzeniowe wykonane są z 
kształtownika prostokątnego 60x40x2 mm, zamkniętego od góry daszkiem z mrozoodpornego tworzywa sztucznego. Rozstaw 
osiowy słupków w ogrodzeniu panelowym wynosi 2590 mm, wysokość słupka - 2400 mm. 

System montaŜu paneli do słupka za pomocą obejm z płaskownika skręcanych za pomocą ocynkowanych śrub i nakrętek M8. 
Ogrodzenie naleŜy wykonać na podmurówce systemowej - płyta 2300x200x50 o wysokości 20 cm ponad istniejący teren. 
Dodatkowo w ogrodzeniu zaprojektowano bramę wjazdową, systemową, dwuskrzydłową szerokości 4,0 m oraz furtkę wejściową 
szerokości 1,0 m. Ochrona antykorozyjna całego ogrodzenia: cynkowanie ogniowe. 

2. Utwardzenie terenu. 

Dla komunikacji zaprojektowano wykonanie drogi o nawierzchni Ŝwirowej (powierzchnia 354 m2) i opaski wokół studni z kostki 
brukowej betonowej gr. 6 cm w kolorze szarym (powierzchnia 7,7 m2 – dla kaŜdej studni). KrawęŜniki drogowe układane na styk 
bez wypełniania szczelin zaprawą.  

Konstrukcja drogi: 

• miał kamienny gr. 2÷3 cm, 

• Ŝwir Ø 5÷10 m, gr. 2÷5 cm, 

• Ŝwir Ø 8÷16 m, gr. 10 cm, 

• Ŝwir Ø 30÷40 m, gr. 10÷20 cm 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm, 

• obrzeŜa betonowe 25x8 cm na podsypce cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm i jednowarstwowej podbudowie z betonu 
klasy B15 – długość 152 mb 
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Konstrukcja opasek: 

• kostka brukowa, czerwona, wibroprasowana (Holland 10x20) o gr. 6 cm, 

• podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm 

• podbudowa z betonu klasy B10 o gr.10 cm ( przy studni) 

 

• warstwa odcinająca (wzmacniająca) grub. 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem o R=5,0 MPa  

• obrzeŜa betonowe 25x8 cm na podsypce cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm i jednowarstwowej podbudowie z betonu 
klasy B15 – długość 13 mb dla kaŜdej studni. 

Ujęcie wód podziemnych. 

W związku z remontem ujęcia wód podziemnych zaprojektowano montaŜ nowych obudów w miejscu istniejących. 

W studniach nr 1A i 2 przewidziano demontaŜ pomp, rurociągów wznośnych, armatury i instalacji, istniejące obudowy 
podziemne Ŝelbetowe zostaną zdemontowane, rury studzienne zostaną wydłuŜone a głowice studni wyniesione. W studni nr 1A i 
2 zostaną zamontowane nowe pompy głębinowe na nowych rurociągach wznośnych ze stali nierdzewnej. Do studni zostaną 
wymienione przewody energetyczne i sterownicze. 

Przewidziano montaŜ nowych obudów (wersja kompletna z wyposaŜeniem dla studni z samo wypływem). Wokół obudów 
zaprojektowano wykonanie opaski z szarej kostki brukowej zakończonej obrzeŜem chodnikowym. W celu umoŜliwienia wejścia 
na skarpę studni naleŜy wymienić schodu oraz wykonać barierki zabezpieczające. 

Studnie nr 1A i 2 ze względu na zlokalizowanie ich na ogrodzonym terenie działki stacji nie wymagają oddzielnego 
wygrodzenia.  

Sieci zewnętrzne. 

Podczas remontu projektuje się wymianę istniejących sieci wodociągowych: 

• wody nieuzdatnionej ze studni głębinowej do budynku SUW – PE100 SDR17 PN10 Dz110mm, 

• z budynku SUW do zbiornika retencyjnego ZRW – PE100 SDR17 PN10 Dz160mm, 

• ze zbiornika retencyjnego do zestawu pompowego – PE100 SDR17 PN10 Dz160mm, 
zasilającego rozdzielczą sieć wodociągową (przyłącze) – PE100 SDR17 PN10 Dz160mm. 

Budynek SUW. 

W budynku technologicznym przewidziano następujące prace budowlane: 

1. Prace wewnątrz budynku. 

- wykonanie fundamentów pod aerator - płyta fundamentowa o grubości 50 cm. Zbrojenie z prętów Ø12 w rozstawie co 10 cm. 
Pręty tworzą siatki o oczkach 10x10 ułoŜone górą i dołem z prętami dystansowymi. Beton B25, pręty zbrojeniowe ze stali A-III. 
Izolację fundamentów zgodnie z wymogami technologii. Wymiary fundamentów – 90 x 90 cm. 

- wykonanie kanału w pomieszczeniu sterowni o długości 280 cm, szerokości 30 cm i głębokości 40 cm. Zaprojektowano płytę 
denną o grubości 15 cm i ściany pionowe grubości 12 cm. Kanał naleŜy wykonać z betonu C20/25 (B25 szczelnego ) i zazbroić 
prętami o średnicy 8 i 10 mm 34GS(A-III). Bezpośrednio pod płytą dolną kanału naleŜy wykonać podbudowę z betonu C10/12 
(B10) i minimalnej grubości 10cm.  

- ułoŜenie płytek na podłodze – projektuje się montaŜ płytek na podłodze we wszystkich pomieszczeniach budynku. Płytki naleŜy 
ułoŜyć na masie wyrównawczej. 

- wewnętrzne ściany pomieszczeń technologicznych do wysokości 2,0 m naleŜy obłoŜyć płytkami. PowyŜej tynk cementowy 
gładki kat. IV, malowany farbą emulsyjną. 

- drzwi do pomieszczeń pomocniczych - białe. 

2. Prace zewnątrz budynku. 

- wymiana okien – zaprojektowano: okna pojedyncze, zielone o wymiarze 90x90 cm, profil GL System, parapet zewnętrzny 
stalowy zielony – ilość okien 14. 

- wymiana drzwi zewnętrznych z naświetlem – zaprojektowano drzwi pełne wykonanie z blachy ocynkowanej pomalowane na 
zielono farbami proszkowymi poliestrowymi – 1 szt.  
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- termomodernizacja budynku – docieplenie ścian zewnętrznych z płyt styropianowych fasadowych o grubości 10 cm, o układzie 
warstw: styropian fasadowy o grubości 10cm + siatka z włókna szklanego + cienkowarstwowy tynk, zacierany na gładko 
(powierzchnia istn. elewacji przed rozpoczęciem docieplenia musi być nośna, twarda, czysta i sucha; naleŜy równieŜ pamiętać o 
zagruntowaniu powierzchni). Cokół – 42 cm styrodur o gr. 5 cm + tynk mozajkowy w kolorze zielonym. 

- zewnętrzne tynki i okładziny - ściany przyziemia – ściany otynkowane tynkiem szlachetnym pokryte farba elewacyjna NEOSIL 
nr 250/00 (kolor zielony); powyŜej przyziemia - ściany otynkowane tynkiem szlachetnym, pokryte farbą elewacyjną NEOSIL nr 
250/00 (kolor zielony) i nr 230/00 (kolor pomarańczowy) 

- wymiana opierzeń i rynien – rynny alu-cynk 150/100, 

- podest wejściowy budynku - kostka betonowa gr. 6 cm w kolorze szarym na podsypce piaskowej, 

- opaska w poziomie terenu przy budynku – kostka betonowa gr. 6 cm w kolorze szarym na podsypce piaskowej, 

- kratki wywiewne w ścianach – aluminiowe lakierowane proszkowe w kolorze elewacji, 

- nawietrzaki o wymiarach 595x75 mm – zlokalizowane pod oknami. 
 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.6.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz 
reperów, przekaŜe dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego 
robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.6.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy. 

Rysunki zawarte w Dokumentacji Przetargowej pozwalają na określenie lokalizacji zakresu i charakteru robót. 

1.6.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią 
załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich waŜności wymieniona w 
„Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia 
ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają 
wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane 
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
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1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aŜ do zakończenia i 
odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i 
innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowną. 

1.6.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 
terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających 
ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

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

 2). środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- moŜliwością powstania poŜaru. 

1.6.5.1. Ochrona przeciwpoŜarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel wykonawcy. 

1.6.5.2. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak 
rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 
czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną, Wykonawca powiadomi Inwestora oraz 
władze konserwatorski i przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji. 

1.6.5.3. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposaŜenia 
na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 
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sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 
obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.6.5.4.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla 
ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 

1.6.5.5.  Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

W trakcie robót modernizacyjnych na obiekcie stacji uzdatniania wody, stacja musi funkcjonować bez Ŝadnych przerw. 

1.6.5.6.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w 
jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru 
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. Materiały 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i 
odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, Ŝe materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

2.1. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek 
złóŜ miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoŜa. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 
metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoŜa. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 
materiałów do robót, chyba Ŝe postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru będą formowane w hałdy i 
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 



SUW w m. Gosław                                                                                                                        Specyfikacja techniczna ST-00 

- 13 - 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań 
Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złoŜone 
w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 
nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem nadzoru. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych rodzajów materiałów do wykonywania 
poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 
do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
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4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 
warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia 
stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. Wykonanie robót 

a). Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

- projekt organizacji budowy, 

- projekt technologii i organizacji montaŜu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych 
gabarytach lub masie). 

b). Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

c). Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót 
określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

d). Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

e). Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takŜe w normach i 
wytycznych. 

f). Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niŜ w czasie przez 
niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi 
Wykonawca. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu 
zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe 
i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

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

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

- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 
Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 



SUW w m. Gosław                                                                                                                        Specyfikacja techniczna ST-00 

- 15 - 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a takŜe wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi nadzoru, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŜeniem w mechanizmy 
do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

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

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń 
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 
Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli 
niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma 
uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

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

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektora nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak 
niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
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Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umoŜliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do 
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli 
wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu 
zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają 
wymogi SST. 

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda ich partia dostarczona do robót będzie 
posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

1). Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy 
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 
datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 



SUW w m. Gosław                                                                                                                        Specyfikacja techniczna ST-00 

- 17 - 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w 
związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je 
przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone Inspektorowi nadzoru do 
ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

2). KsiąŜka obmiarów - stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z elementów robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 

3). Dokumenty laboratoryjne - Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora nadzoru. 

4). Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

5). Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie 
Zamawiającego. 
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7. Obmiar robót 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora 
nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej 
przedmiarze robót. 

7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wdraŜania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to 
wyposaŜenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

8. Odbiór robót 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
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Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i 
uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 
zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach 
konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót 
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4. protokoły odbiorów częściowych, 

5. recepty i ustalenia technologiczne, 

6. dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakości 
(PZJ), 
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8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie 
z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej, energetycznej, 
gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

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

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

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

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

8.5. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót". 

9.  Przepisy związane 

9.1. Ustawy 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 20 listopada 2007 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 2234, poz. 1655). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

- Ustawa z dnia 15 października 2009 r. - o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380). 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 23 stycznia 2008 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). 

9.2. Rozporządzenia 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu 
oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie europejskich aprobat 
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 
2375). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 
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- Rozporządzenie 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). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika 
budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

9.3. Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 
1989-1990. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.  Instytut Techniki  Budowlanej, Warszawa 2003. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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B. Kod CPV 45111200 –ROBOTY ZIEMNE – wymiana kabli po istniejących trasach, wymiana ogrodzenia 

1. Wstęp 

1.1.  Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych w obrębie placu budowy, które zostaną wykonane w ramach zadania pn. „Remont Stacji Uzdatniania Wody w 
m. Gosław gm. Trzebiatów”. 

1.2.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.2.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz 
reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.2.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy. 

1.2.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy 
stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich waŜności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieŜności, opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i 
dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w STT będą uwaŜane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.2.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze 
względów bezpieczeństwa. 
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowną. 

1.2.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności 
społecznej, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

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

 2). środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- moŜliwością powstania poŜaru. 

1.2.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 
albo przez personel Wykonawcy. 

1.2.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne do uŜytku. 

Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. 
materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. 

JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uŜycie spowodowało 
jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.2.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable 
itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które 
mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić 
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Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.2.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie materiałów i gruntu, 
wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków. 

1.2.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ 
dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i 
są uwzględnione w cenie umownej. 

1.2.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia ich zakończenia przez Inspektora nadzoru). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć 
roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.2.12.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organa administracji państwowej i lokalnej oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 
nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.3.  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów i ukształtowania 
terenu w gruncie oraz zasypek, podsypek i obsypek gruntem z urobku i/lub dowiezionym. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektów budowlanych kubaturowych określa dokumentacja, która powinna zawierać: 

– rzuty i przekroje obiektów, 

– plan sytuacyjno-wysokościowy, 

– nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach, 

– sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów, 

– wyniki techniczne badań podłoŜa gruntowego, 

– szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zagęszczenie zasypki, nasypu itp.). 
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1.4.2. Głębokość wykopu – róŜnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia warstwy ziemi 
urodzajnej. 

1.4.3. Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1 m. 

1.4.4. Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.5. Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

1.4.6. Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie wykazują zmian 
objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 Mpa; 
wymaga uŜycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 

1.4.7. Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, połoŜony w obrębie obiektu kubaturowego. 

1.4.8. Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypów, 
połoŜone poza placem budowy. 

1.4.9. Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 
wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym obiektem. 

1.4.10. Pozostałe określenia podstawowe i definicje wynikające z polskich norm, przepisów i literatury technicznej: 

– dziennik budowy – dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
czasie wykonywania robót. 

– kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i do występowania w 
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

– ksiąŜka obmiaru – ksiąŜka z ponumerowanymi stronami, słuŜąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników; wpisy w ksiąŜki obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru, 

– laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania wszelkich 
badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót, 

– polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy, 

– projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

2. Materiały – grunty wymagania ogólne 

2.1. Materiały 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczalnego 
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez 
siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek 
źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do robót, chyba Ŝe postanowienia ogólnych lub szczegółowych warunków umowy stanowią 
inaczej. 
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Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru będą formowane w hałdy 
i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub 
wskazań Inspektora nadzoru. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych wykopów w 
obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem nadzoru. 

2.4. Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym 
stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy 
stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. 

JeŜeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za 
zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niŜ budowa 
nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równowaŜnej 
objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. 
Zapewnienie terenów na odkład naleŜy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. 
Inspektor nadzoru moŜe nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika 
jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych rodzajów materiałów do 
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania 
konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zamieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
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JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego 
sprzętu do: 

- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, 
wiertarki mechaniczne itp.), 

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do 
hydromechanizacji itp.), 

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 

- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 
warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.1. Transport gruntów 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego 
objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna 
być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie moŜe być podstawą roszczeń Wykonawcy, 
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na 
piśmie przez Inspektora nadzoru. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót 
oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
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Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takŜe w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu naleŜy wyznaczyć przed 
przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 

Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i krawędzi wykopów powinny 
być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. 
Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone 
zapisem w dzienniku budowy. 

Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych 
punktów załamania. 

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niŜ +/- 10 cm. RóŜnice w 
stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie moŜe przekroczyć +1 cm i - 3 cm. 

Szerokość wykopu nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +/- 10 cm, a krawędzie wykopu nie 
powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 

Pochylenie skarp nie powinno róŜnić się od projektowanego o więcej niŜ 10% jego wartości wyraŜonej tangensem kąta. 
Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 

Projektowane osie rurociągów, kanałów oraz kabli naleŜy oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny z załoŜeniem 
ciągu reperów roboczych. Punkty na osi trasy naleŜy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z 
gwoździami. Kołki osiowe naleŜy wbić na kaŜdym załamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach 
prostych co ok. 30-50m. Na kaŜdym odcinku naleŜy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po obu 
stronach wykopu, tak aby istniała moŜliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych naleŜy zainstalować urządzenia odwadniające, zabezpieczające wykopy pod 
wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia odwadniające naleŜy kontrolować i konserwować 
przez cały czas trwania robót. ObniŜenia wód gruntowych naleŜy dokonywać, gdy woda uniemoŜliwia wykonywanie 
wykopu. ObniŜenia wód gruntowych naleŜy dokonywać, gdy woda uniemoŜliwia wykonanie wykopu. ObniŜenia wód 
naleŜy przeprowadzać tak aby nie została naruszona struktura w podłoŜu wykonywanego obiektu, ani teŜ w podłoŜu 
sąsiednich budowli. 

5.3. Odwodnienia robót ziemnych 

NiezaleŜnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji 
projektowej Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed 
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby 
powierzchniom, gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

JeŜeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, 
Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez 
jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak równieŜ za dowieziony grunt. 

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone 
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
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5.4. Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umoŜliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 
ziemnych. 

Przy poziomie zwierciadła wody gruntowej w wykopie liniowym do wysokości 0,5 m ponad dnem wykopu stosować 
odwodnienie powierzchniowe poprzez drenaŜ lub rowek. Głębokości 20 cm wykonany wzdłuŜ jednej ze ścian wykopu ze 
spadkiem w kierunku zagłębienia. Wodę wypompowywać za pomocą pompy spalinowej. 

Przy większym niŜ 0,5 m w poziomie wody gruntowej ponad dnem wykopu wykonać naleŜy odwodnienie wgłębne za 
pomocą igłofiltrów. Igłofiltry rozmieszczać naleŜy jedno lub dwustronnie wg potrzeb.  

Rozstaw oraz głębokości wypłukiwania naleŜy ustalić na budowie wg lokalnych warunków. 

5.5. Roboty ziemne 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą BN-83/8836-02, PN-68/B-06050, PN-B-10736. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopów, krzyŜujące się lub biegnące równolegle z 
wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich 
eksploatację. 

Nachylenie skarp wykopów powinno być wykonywane zgodnie z dokumentacją; przy głębokości wykopu do 4 m, nie 
występowaniu wody gruntowej i usuwisk oraz nie obciąŜeniu naziomu w zasięgu klina odłamu. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno 
wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyŜszym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy 
0,2 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułoŜeniem przewodów rurowych. Wykopy naleŜy wykonywać 
bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 

Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości równej lub większej niŜ 
głębokość posadowienia tych budowli naleŜy je zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształceniem. 

W miejscu krzyŜowania się ciągów pieszych z wykopem naleŜy wykonać przykrycie wykopów pomostami z barierkami 
dla pieszych. 

Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać 3 cm – dla gruntów zwięzłych, 5 cm dla gruntów 
wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi +5 cm. Pochylenie skarp wykopów nie 
moŜe się róŜnić od projektowanych pochyleń nie więcej niŜ o 10%. 

5.5. Przygotowanie podłoŜa 

Przewody naleŜy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłoŜu. Przed przystąpieniem do wykonania 
podłoŜa naleŜy dokonać odbioru technicznego wykopu. 

Materiał na podsypki powinien spełniać następujące wymagania. 

- nie powinny występować cząstki o wymiarach powyŜej 20 mm. 

- materiał nie moŜe być zmroŜony. 

- nie moŜe zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 

Zagęszczenie podłoŜa powinno być wykonane nie mniej niŜ 0,95. 

5.5. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Zasypka i zagęszczenie gruntu nie powinno spowodować uszkodzenia ułoŜonego przewodu i obiektów na przewodzie. 
Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,3 m. 

Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach: 

- etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach, 

- etap II – po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń, 

- etap III – zasyp wykopu gruntem rodzimym jeśli max. wielkość cząstek nie przekracza 30 mm, warstwami z 
jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką deskowań i rozpór ścian wykopu. 



SUW w m. Gosław                                                                                                              Specyfikacja techniczna ST-01 

- 12 - 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

6.1.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- bhp, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

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

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

- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 
sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŜeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

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

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

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.1.2. Zasady kontroli jakości robót 

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

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w 
celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonania jest zadawalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. 
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli 
niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast 
wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

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

6.1.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 
badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. 

6.1.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektora nadzoru. 

6.1.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy 
lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie 
na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
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1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą, 

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie 
są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1, i które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda ich partia dostarczona do robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

6.1.8. Dokumenty budowy. 

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 
datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 
robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 
w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto 
je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 



SUW w m. Gosław                                                                                                              Specyfikacja techniczna ST-01 

- 15 - 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone Inspektorowi nadzoru 
do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

[2] Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z elementów robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do 
rejestru obmiarów. 

[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde 
Ŝyczenie Inspektora nadzoru. 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

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

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie 
Zamawiającego. 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji określonymi w 
pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową. 

Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 

• właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

• właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 

Czynności wchodzące w zakres sprawdzania jakości wykonania robót określono w pkt. 6.1. 
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6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego 

6.3.1.    Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3. 

 

 

Tablica 3 

Lp.  Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości wykopu ziemnego 

2 Pomiar szerokości dna wykopu 

3 Pomiar rzędnych powierzchni wykopu 
ziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarp 

5 Pomiar równości powierzchni wykopu 

6 Pomiar równości skarp 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą lub 
niwelatorem, w odstępach co 20 m 

7 Pomiar spadu podłuŜnego powierzchni 
wykopu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 20 m oraz w 
punktach wątpliwych 

6.3.2. Szerokość wykopu ziemnego 

Szerokość wykopu ziemnego nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ + 10 cm. 

6.3.3. Rzędne wykopu ziemnego 

Rzędne wykopu ziemnego nie mogą róŜnić się od rzędnych projektowanych o więcej niŜ -3 cm lub +1 cm. 

6.3.4. Pochylenie skarp 

Pochylenie skarp nie moŜe róŜnić się od pochylenia projektowanego o więcej niŜ 10% wartości pochylenia 
wyraŜonego tangensem kąta. 

6.3.5. Równość dna wykopu 

Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm. 

6.3.6. Równość skarp 

Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ±10 cm. 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną 
odrzucone. Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być 
ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moŜe uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu 
na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniŜoną jakość. 
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7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora 
nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości robót 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuŜ linii osiowej. 

Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez 
średni przekrój wg objętości wykopu w stanie rodzinnym. 

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilości robót ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest 
moŜliwe, naleŜy jak ilość obliczać wg obmiaru na środkach transportowych lub nasypie z uwzględnieniem 
współczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, Ŝe dolne wartości stosować w nasypach przed ich 
zagęszczeniem, a górne przy obliczaniu objętości na jednostkach transportowych. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami SST. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wdraŜania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie 
utrzymywać to wyposaŜenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez 
Inspektora nadzoru. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a takŜe w przypadku 
występowania dłuŜszej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w 
karcie ksiąŜki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do ksiąŜki 
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
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8. Odbiór robót 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg 
zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 



SUW w m. Gosław                                                                                                              Specyfikacja techniczna ST-01 

- 19 - 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót, 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie 
realizacji umowy, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 

4. dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ, 

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z SST i ew. PZJ, 

7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych dokumentów 
odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 

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

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w 
punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 

9. Przepisy związane 

9.1. Normy 

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane -- Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

4. PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

6. PN-B-06050:1999 Geotechnika-Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

9.2. Inne dokumenty i instrukcje 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. 
zm.). 
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[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 
z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU STACJI UZDATNIANIA WODY  

 

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
zagospodarowaniem terenu – drogi i chodniki, ogrodzenie terenu. 

2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach wymienionych w punkcie 
1.3. 

3.  Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą: 

1 Zagospodarowania SUW - stacja uzdatniania wody zlokalizowana jest w Gosławiu gm. Trzebiatów na działce nr 403 (pow. 
0,6192 ha). 

2. Utwardzenia terenu. Na terenie SUW zaprojektowano odtworzenie istniejącej drogi Ŝwirowo-ŜuŜlowej po wykonaniu robót 
budowlanych - utwardzenie drogi Ŝwirem. Wokół studni przewidziano opaski z kostki brukowej o szerokości 1,0 m. W poziomie 
terenu przy budynku przewidziano opaskę z kostki betonowej o szerokości 1 m. 

3. Ogrodzenia terenu SUW - Zaprojektowano montaŜ ogrodzenia panelowego o wysokości 1,8m.  

W ciągu ogrodzenia zamontować bramę dwuskrzydłową o szerokości 4,0m i wysokości 1,8m ocynkowaną ogniowo, z 
wypełnieniem panelowym. Przy bramie zamontować furtkę o szerokości 1 m. 
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DROGI  WEWNĘTRZNE  

1. Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania oraz odbioru dróg 
wewnętrznych na terenie stacji uzdatniania wody. 

2. Zakres robót objętych ST 

Specyfikacja obejmuje wykonanie robót drogowych związanych z utwardzeniem terenu Stacji Uzdatniania Wody. 

NaleŜy wykonać: 

Dla komunikacji zaprojektowano wykonanie drogi o nawierzchni Ŝwirowej (powierzchnia 285 m2) i opaski wokół studni z kostki 
brukowej betonowej gr. 6 cm w kolorze szarym (powierzchnia 7,7 m2 – dla kaŜdej studni). KrawęŜniki drogowe układane na styk 
bez wypełniania szczelin zaprawą.  

Konstrukcja drogi: 

• miał kamienny gr. 2÷3 cm, 

• Ŝwir Ø 5÷10 m, gr. 2÷5 cm, 

• Ŝwir Ø 8÷16 m, gr. 10 cm, 

• Ŝwir Ø 30÷40 m, gr. 10÷20 cm 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm, 

• obrzeŜa betonowe 25x8 cm na podsypce cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm i jednowarstwowej podbudowie z betonu 
klasy B15 – długość 152 mb 

Konstrukcja opasek: 

• kostka brukowa, czerwona, wibroprasowana (Holland 10x20) o gr. 6 cm, 

• podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm 

• podbudowa z betonu klasy B10 o gr.10 cm 

• warstwa odcinająca (wzmacniająca) grub. 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem o R=5,0 MPa  

• obrzeŜa betonowe 25x8 cm na podsypce cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm i jednowarstwowej podbudowie z betonu 
klasy B15 – długość 13 mb dla kaŜdej studni. 

3. Wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
Techniczną i Poleceniami Inspektora Nadzoru.  

• obrzeŜa betonowe 50x25x8 cm na podsypce cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm i jednowarstwowej podbudowie z betonu klasy 
B15. 

Dane techniczne: 

- powierzchnia drogi – 285 m2 

- powierzchnia opasek –75,4 m2 

4. Sprzęt 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

Zgodnie z technologią załoŜoną w Dokumentacji Projektowej do wykonania tymczasowej drogi dojazdowej, docelowej drogi 
dojazdowej, placów i chodników proponuje się uŜyć następującego sprzętu: 

• dźwigu na podwoziu samonośnym do układania płyt pod drogę tymczasową o udźwigu 4,5 T, 
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• mechaniczne urządzenie układające nawierzchnię z kostki brukowej składające się z wózka i chwytaka sterowanego 
hydraulicznie, słuŜącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułoŜenia. Po skończonym układaniu 
kostek urządzenie moŜna wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami, 

• zagęszczarki płytowe i ubijaki mechaniczne z osłonami z tworzywa sztucznego, 

• zgarniarki, 

• koparki jednonaczyniowe kołowe, samochodowe lub gąsienicowe. 

• koparko - spycharki 

• koparko - ładowarki 

• spycharki gąsienicowe 

• ładowarki 

• równiarki samojezdne 

5. Transport 

Zgodnie z technologią załoŜoną w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje się uŜyć takich środków transportu, 
jak: 

• samochód cięŜarowy z przyczepą dłuŜycową do transportu płyt betonowych, 

• samochód skrzyniowy, 

• samochód samowyładowczy, 

• samochód dostawczy 

6. Wykonanie robót 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 5. Wykonawca przedstawia 
Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 
wykonywane roboty budowlane. 

6.2. Nawierzchnia z kostki betonowej typu "Poz-Bruk"  

Kostka uŜyta do układania powinna być jednego gatunku. Nie naleŜy układać kostki w niskich temperaturach tj. poniŜej 
0°C. ŚwieŜo wykonaną nawierzchnię naleŜy chronić w sposób podany w PN-63/B-06251. Po ułoŜeniu kostka winna być 
dobrze ubita. Kostki pęknięte powinny być wymienione na całe. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do wbudowania. 

Kostkę pod projektowanymi drogami technologicznymi i placami manewrowymi na terenie stacji uzdatniania naleŜy układać 
na podsypce z piasku ziarnistego i podbudowie z betonu. Wypełnienie spoin zaprawą cementowo-piaskową. Kostkę 
układać około 1,5 cm wyŜej od projektowanej niwelety. 

Kostkę pod projektowanymi chodnikami na terenie stacji uzdatniania naleŜy układać na podsypce. Wypełnienie spoin 
zaprawą cementowo-piaskową. Kostkę układać około 1,5 cm wyŜej od projektowanej niwelety. 

Wypełnienie spoin naleŜy wykonać po ubiciu kostki. Szczeliny po ułoŜeniu kostki wypełnić piaskiem, zmieść 
powierzchnię przy uŜyciu szczotek i przystąpić do ubijania nawierzchni przy pomocy wibratorów płytowych z osłoną z 
tworzywa sztucznego 

Wibrowanie prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym 
kształtek. 
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Do zagęszczania nawierzchni nie wolno uŜywać walca. 

Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową. Ubicie kostki sprawdza się 
przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokości 15 cm ubijaka o cięŜarze 25 kg na poszczególne kostki. Pod wpływem 
takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno być dostrzegalne. 

6.3. KrawęŜniki, lawy, obrzeŜa 

Pod krawęŜniki i ławy krawęŜnikowe naleŜy wykonać rowki poprzez ręczne odspojenie gruntu, wyrównanie dna i ścian 
wykopów oraz uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego profilu. 

KrawęŜniki ustawiać naleŜy na podsypce piaskowej, piaskowo-cementowej na ławie betonowej lub bez. Ławy betonowe 
wykonywać naleŜy w deskowaniu, z ręcznym rozścieleniem, wyrównaniem i ubiciem mieszanki betonowej. Ławy naleŜy 
pielęgnować przez polewanie wodą. 

KrawęŜniki naleŜy ustawiać i wyregulować według osi podanych punktów wysokościowych. 

Spoiny wypełnić zaprawą cementową. Zewnętrzne ściany krawęŜnika zasypać ziemią, którą naleŜy ubić. 

KrawęŜniki obramowujące jezdnię powinny być ustawiane na ławach betonowych z oporem, wykonanych w szalowaniu. 
Rzędne wykonanych ław powinny być zgodne z niweletą i będą sprawdzane geodezyjnie co około 50m, odchylenie od 
rzędnych projektowanych nie moŜe być większe niŜ 2cm. 

Wykonawca przedstawi do akceptacji próbki krawęŜników od proponowanych dostawców. Profil podłuŜny górnej powierzchni 
powinien być zgodny z niweletą drogi i będzie sprawdzany trzymetrową łatą brukarską Prześwit pomiędzy łatą a górną 
powierzchnią krawęŜnika nie moŜe być większy niŜ l cm. 

ObrzeŜa betonowe ustawiać naleŜy na podsypce piaskowej lub piaskowo-cementowej. ObrzeŜa betonowe naleŜy ustawiać i 
wyregulować według osi podanych punktów wysokościowych. Spoiny wypełnić piaskiem lub zaprawą cementową. 
Zewnętrzne ściany obrzeŜy zasypać ziemią, którą naleŜy ubić. 

Wszystkie materiały zastosowane do budowy powinny posiadać atesty i odpowiadać normom. 

6.4. Korytowanie powierzchni pod plac i drogi 

Korytowanie wykonywać poprzez mechaniczne odspojenie gruntu ze złoŜeniem urobku na odkład lub na hałdę. Dno koryta 
naleŜy profilować z mechanicznym zagęszczeniem do wskaźników: 

Is= 1,00 na głębokości 20 cm 

Is= 0,97 na głębokości od 20 do 120 cm. 

Is= 0,95 na głębokości poniŜej 120 cm 

Koryta pod plac naleŜy wyprofilować zgodnie z projektowanymi spadkami podłuŜnymi i poprzecznymi. 

7. Kontrola robót 

8. Ogólne wymagania 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

9. Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru 

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i uŜytych Materiałów z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji 
Technicznej, muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 
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Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Kontroli jakości podlega wykonanie: 

• koryta drogowego, 

• podbudowy, 

• nawierzchni dróg i chodników, schodów 

• liniowości i prawidłowości ustawienia krawęŜników i obrzeŜy, 

• profili podłuŜnych i poprzecznych dróg i chodników, 

KaŜda następna warstwa moŜe być wykonana po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru wykonania warstwy 
poprzedniej. 

Akceptacja będzie następować po przedstawieniu kompletu wymaganych dokumentów dotyczących materiałów oraz wyników 
pomiarów geodezyjnych i laboratoryjnych dot. zagęszczenia gruntu. 

10. Obmiar robót 

11. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

12. Jednostki obmiaru 

Jednostką obmiaru jest: 
-  m2 nawierzchni na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie  
-  mb krawęŜnika betonowego, obrzeŜa betonowego, pomiaru w terenie. 

13. Odbiór robót 

14. Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Odbiorowi podlega wykonanie: koryt, ław podkrawęŜnikowych i krawęŜników, nawierzchni dróg i chodników, schodów i 
barierek ochronnych. 

Odbiór robót zanikających naleŜy zgłaszać Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodować przestoju 
w realizacji robót. 

Odbioru robót naleŜy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano MontaŜowych. 

15. Przepisy związane 

16. Normy 

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, 
nazwy, określenia. 

PN-S/02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie 

PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoŜe z 
gruntu stabilizowanego cementem. Wymagania i 
badania. 

PN-57/S-06100 Zmiany 
BI2/72 poz. 14. 

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej 
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PN-EN 1436:2000 
IDTEN 1423:1997 

Materiały do poziomego oznakowania dróg. 
Wymagania dotyczące poziomych oznakowań dróg. 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 

PN-88/B-06250 Zmiany BI 9/89 poz. 78, 
BI 12/90 poz. 95, BI 10/91 oz. 67. 

Beton zwykły. 

PN-63/B-06251 Zmiany BI 
6/67 poz. 87 

Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-86/B-06712 Poprawki BI 6/87 poz. 
52. Zmiany PN-B-06712/A 1:1997 

Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego uŜytku. Skład, wymagania 
i ocena zgodności. 

PN-B-11111:1996 
Poprawki N 11197 

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 
nawierzchni drogowych. świr i mieszanka. 

PN-B-11112:1996 

Errata KNN11/96 lp. 3. 

Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do 
nawierzchni drogowych. 

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 
nawierzchni drogowych. Piasek. 

17. Inne 

DIN 18501   Kostka brukowa z betonu (norma niemiecka) 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – MontaŜowych 
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OGRODZENIE  

1. Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ogrodzenia Stacji 
Uzdatniania Wody. 

2. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót jak niŜej: 

Teren stacji uzdatniania wody naleŜy ogrodzić płotem, zaprojektowano demontaŜ starego ogrodzenia o długości ~ 305 mb i 
realizację nowego ogrodzenia długość nowego ogrodzenia jest wynosi ok. 308 mb. Zaprojektowano ogrodzenie systemowe, 
panelowe proste, ocynkowane, o standardowej wysokości 1830 mm. Panele ogrodzeniowe wykonane są z prętów o średnicy Ø5 
mm. Powstałe oczko ma wymiar 50 x 200 mm, szerokość paneli jest stała - równa 2500 mm. Słupki ogrodzeniowe wykonane są 
z kształtownika prostokątnego 60x40x2 mm, zamkniętego od góry daszkiem z mrozoodpornego tworzywa sztucznego. Rozstaw 
osiowy słupków w ogrodzeniu panelowym wynosi 2590 mm, wysokość słupka - 2400 mm. 

System montaŜu paneli do słupka za pomocą obejm z płaskownika skręcanych za pomocą ocynkowanych śrub i nakrętek M8. 
Ogrodzenie naleŜy wykonać na podmurówce systemowej - płyta 2300x200x50 o wysokości 20 cm ponad istniejący teren. 
Dodatkowo w ogrodzeniu zaprojektowano bramę wjazdową, systemową, dwuskrzydłową szerokości 4,0 m oraz furtkę wejściową 
szerokości 1,0 m. Ochrona antykorozyjna całego ogrodzenia: cynkowanie ogniowe. 

3. Wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące Robót Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane. 

4. Materiały 

Panele z drutów fi 5 mm. Słupki stalowe wg PN-H-74219, Beton B15 i inne drobne materiały pomocnicze. 

5. Sprzęt 

Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym 
przez Inspektora Nadzoru. 

6. Transport 

Samochody skrzyniowe i inne środki transportu - odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

7. Wykonanie robót 

7.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 5.  

Wymagania te dotyczą następującego zakresu Robot konstrukcyjno-budowlanych: Wytyczenie trasy ogrodzenia 
Wykonanie fundamentów (cokołu) pod ogrodzenie. Ustawienie słupków wsporczych na fundamentach. Ustawienie, 
przykręcenie paneli ogrodzeniowych. Zamocowanie bram i furtek. 

8. Kontrola jakości robót 

8.1. Ogólne wymagania 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
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8.2. Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru 

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i uŜytych Materiałów z Dokumentacją Projektową, 

Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru. 

9. Pomiar robót 

9.1. Ogólne zasady obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

9.2. Jednostki obmiaru 

Jednostką obmiaru jest: 

• słupki wsporcze na fundamentach - sztuki. 

• bramy z furtkami - sztuki. 

10. Odbiór robót 

10.1. Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
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UJĘCIA WÓD GRUNTOWYCH - CZ ĘŚĆ BUDOWLANA I INSTALACYJNA  

1. Wstęp 

1.1.  Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru obudów i podłączenia studni nr NR 1A i NR 
2. 

1.2. Zakres robót 

Program budowy ujęcia wód gruntowych dla kaŜdej studni obejmuje: 

Woda z ujęcia, pobierana pompami głębinowymi ze studni, będzie przetłaczana przez układ uzdatniania do sieci wodociągowej. 
Program modernizacji ujęcia wód gruntowych obejmuje: 

- studnia nr 1A - demontaŜ armatury, rur wznośnych z pompą, przedłuŜenie rury studziennej o średnicy 14”. MontaŜ nowych 
rur wznośnych i nowej pompy głębinowej. MontaŜ pompy głębinowej typu GAB.5.08 o mocy 2,2 kW;; 

- studnia nr 2 – demontaŜ armatury, rur wznośnych z pompą, przedłuŜenie rury studziennej o średnicy 14”. MontaŜ nowych 
rur wznośnych i nowej pompy głębinowej. MontaŜ pompy głębinowej typu GAB.5.08 o mocy 2,2 kW; 

- demontaŜ obudów studni nr 1A i nr 2; 

- montaŜ obudów studni wraz z wyposaŜeniem – typ Lange wersja kompletna dla studni z samowypływem; 

- wymiana kabli zasilania elektrycznego pomp i instalacji zabezpieczającej pompy przed suchobiegiem; 

- podłączenie obudowy do istniejącego rurociągu wody nieuzdatnionej. 

 

1. Obudowa studni głębinowej konstrukcja wg „Projektu technologiczno-instalacyjnego stacji uzdatniania wody”. 

Studnie głębinowe zostaną zaopatrzone w nadziemne obudowy prefabrykowane wraz z wyposaŜeniem dla studni z 
samowypływem np. produkcji firmy „Lange” z Wrocławia. KaŜda z obudów będzie wyposaŜona w głowicę studzienną, 
wodomierz z nadajnikiem impulsów, międzykołnierzowy zawór zwrotny, przepustnicę międzykołnierzową, króciec poboru prób 
oraz manometr. Obudowy posiadają ogrzewanie i wentylację. Obudowy naleŜy dodatkowo wyposaŜyć w czujnik otwarcia 
obudowy oraz wykonać podłączenie do linii elektrycznej zasilającej i sterującej.  

Naziemna obudowa studni jest wykonana z dwóch elementów poliestrowo-szklanych z wypełnieniem pianką poliuretanową jako 
ociepleniem, co zapewnia utrzymanie dodatniej temperatury wewnątrz obudowy nawet w czasie silnych mrozów. Dodatkowo 
obudowa jest wyposaŜona w elektryczny ogrzewacz, włączający się samoczynnie przy spadku temperatury wewnętrznej poniŜej 
40C. Dla wentylacji obudowy słuŜy kratka nawiewno-wywiewna zabezpieczona przed przedostawaniem się wody deszczowej i 
owadów. Kratka posiada moŜliwość regulacji stopnia otwarcia. Pokrywa jest zamykana na zamek patentowy. 

Proponowane rozwiązanie posiada szereg zalet, z których najwaŜniejsze to: brak moŜliwości infiltracji wody gruntowej lub 
opadowej do wnętrza obudowy, łatwość utrzymania w czystości wnętrza obudowy, łatwość dostępu do armatury, łatwość 
ewentualnej wymiany pompy głębinowej, estetyka wykonania. 

Studnie nr 1A i 2 ze względu na zlokalizowanie ich na terenie działki stacji nie wymagają wygrodzenia.  

2. Agregaty pompowe typu: 

W studniach 1A i 2 projektuje się montaŜ pomp głębinowych np. firmy Hydro-Vacuum typu GAB.  

- studnia nr 1A – dla wydajności Qh=11,0 m3/h oraz wysokości podnoszenia 19,92 mH2O, przyjęto montaŜ agregatu pompy 
głębinowej np. typu GAB.5.08/2,2kW firmy HYDRO-VACUUM S.A. 

- studnia nr 2 – dla wydajności Qh=11,0 m3/h oraz wysokości podnoszenia 22,94 mH2O, przyjęto montaŜ agregatu pompy 
głębinowej np. typu GAB.5.08/2,2kW firmy HYDRO-VACUUM S.A. 

MontaŜ pomp głębinowych:  

Pompy zostaną zamontowane na nowych rurociągach wznośnych wykonanych z rur stalowych nierdzewnych o średnicy DN 
80mm, łączonych kołnierzowo.  

Dostosowanie wydajności pomp do wydajności eksploatacyjnej studni naleŜy wykonać ręcznie, na etapie rozruchu 
technologicznego, poprzez odpowiednie ustawienie zaworu regulacyjnego w obudowie studni, na podstawie odczytów z 
wodomierzy zamontowanych w obudowach studziennych. 
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1.3. Warunki ogólne wykonania robót montaŜowych urządzeń technologicznych 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.3.1. Przedmiotem niniejszego rozdziału są warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacyjnych 
sanitarnych, zawierające postanowienia wspólne dla wszystkich, lub znacznej części rodzajów robót w obiektach 
nowych. 

1.3.2. Warunki techniczne podane w następnych punktach, dotyczące poszczególnych rodzajów instalacji sanitarnych, 
naleŜy stosować łącznie z warunkami ogólnymi podanymi w niniejszej Specyfikacji. 

1.3.3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych związanych z instalacjami sanitarnymi - 
jak np. roboty ziemne, fundamenty pod urządzenia, kanały murowane i prefabrykowane dla sieci przewodów 
podziemnych i inne - ujęte są w tomie I „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano- 
montaŜowych". 

1.3.4. Dla instalacji i robót nie objętych niniejszą Specyfikacją wymagania techniczne wykonania i odbioru powinny 
stanowić integralną część dokumentacji technicznej. 

1.4. Zmiany i odstępstwa od dokumentacji 

Zmiany i odstępstwa od dokumentacji: 

1. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez wykonawcę, powinny być obustronnie uzgodnione w 
terminie zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa. 

2. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny być kaŜdorazowo potwierdzone wpisem 
inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne - równieŜ potwierdzone 
przez autora projektu. 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniŜenia wartości 
funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a jeŜeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji 
technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

1.5.  Materiały  

1.5.1. Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać Polskim Normom i Normom BranŜowym, 
a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki 
posiadające uprawnienia do wydawania takich decyzji. 

1.5.2. Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i od wewnątrz, bez widocznych wŜerów i ubytków 
spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. Rury, tzw. odbiorowe, oraz rury ze stali stopowych powinny mieć trwałe 
oznaczenia. Rury te naleŜy na budowie składować na oddzielnych regałach pod wiatą, a w przypadku magazynowania 
przez krótki czas - w oddzielnych stosach. 

1.5.3. PodłoŜe, na którym składuje się rury, musi być równe, tak by rura była podparta na całej długości; wysokość stosu rur 
nie moŜe przekraczać 1,0 m. 

1.5.4. Wymagania techniczne dla rur z innych materiałów lub rur dostarczonych w zwojach powinny być podane przez 
producenta. 

1.5.5. Dostarczoną na budowę armaturę naleŜy uprzednio sprawdzić na szczelność. 

1.5.6. Przed zamontowaniem armatury naleŜy sprawdzić, czy: 

a) na korpusie nie występują widoczne pory, pęknięcia lub inne uszkodzenia; w przypadkach wątpliwych naleŜy przed 
sprawdzeniem podejrzane miejsca przemyć naftą, 

b) wrzeciona zasuw lub zaworów nie są skrzywione, 
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c) przy ręcznym obracaniu pokrętła, zawieradło (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia swoje połoŜenie, 

c) armatura jest wewnątrz czysta, a zawieradło dochodzi do połoŜenia zamknięcia, 

d) uszczelnienie dławnic odpowiada przewidywanym warunkom pracy. 

1.5.7. Armaturę naleŜy składować w magazynach zamkniętych. Części obrobione armatury powinny być zabezpieczone przed 
korozją tłuszczami technicznymi. Otwory armatury dostarczonej na budowę bez indywidualnego opakowania powinny 
być zaślepione. 

1.5.8. Armatura specjalna, jak zawory redukcyjne, zawory automatycznej regulacji, elementy sterowania automatycznego i tym 
podobne, powinny być dostarczone w skrzyniach lub opakowane łatami drewnianymi, a spręŜyny i nie pokryte farbą 
powierzchnie, powinny być zabezpieczone tłuszczem (wazelina techniczna). 

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

1.6. MontaŜ przewodów rurowych 

1.6.1. Rury przed ich bezpośrednim uŜyciem do montaŜu lub układania naleŜy wewnątrz i na stykach starannie oczyścić; rur 
pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno uŜywać. 

1.6.2. Opuszczanie odcinków przewodów, zmontowanych lub zespawanych uprzednio na powierzchni ziemi, do wykopów, 
kanałów lub podnoszenie na estakady oraz przesuwanie ich na podporach naleŜy wykonywać w sposób zabezpieczający 
przed moŜliwością uszkodzenia połączeń i izolacji. 

1.6.3. Przy przerwach w układaniu rur naleŜy dokładnie zabezpieczyć końcówki przewodów, szczególnie rur układanych w 
wykopach, przed zamuleniem wodą gruntową, deszczową lub innymi zanieczyszczeniami, stosując zaślepki, korki z 
drewna lub innego materiału albo króćce z kołnierzem. 

1.6.4. Wsporniki lub wieszaki przeznaczone do podtrzymywania przewodów naziemnych lub podziemnych, układanych na 
podporach, słupach, lub estakadach, naleŜy wykonywać w sposób umoŜliwiający regulację poziomą i pionową połoŜenia 
przewodu. Połączenia spawane i kołnierzowe rur przewodu powinny znajdować się w odległości 1/4—1/3 długości 
przęsła od punktów podparcia lub podwieszenia 

1.6.5. W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać Ŝadnych połączeń rur. JeŜeli w miejscach 
tych są załoŜone tuleje, wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei naleŜy całkowicie wypełnić 
kitem lub uszczelnieniem systemowym Wypełnienie powinno zapewniać jedynie moŜliwość osiowego ruchu przewodu, 
np. wywołanego wydłuŜeniami termicznymi. Długość tulei powinna być większa o 6 - 8 mm od grubości ściany lub 
stropu. 

1.6.6. Przy równoległym połoŜeniu obok siebie kilku przewodów, łączonych za pomocą kołnierzy lub kielichów, połączenia 
naleŜy rozmieszczać z przesunięciem. 

1.7.  Połączenia rur 

1.7.1. Połączenia gwintowane 

1. Połączenia gwintowane moŜna stosować do przewodów z rur stalowych instalacyjnych typu średniego i cięŜkiego przy 
ciśnieniu roboczym czynnika nie przekraczającym 1,0 MPa i temperaturze do 115°C. 

2. Połączenia gwintowane moŜna równieŜ stosować do połączeń przewodów z armaturą gwintowaną oraz przyrządami 
kontrolno pomiarowymi, których końcówki są gwintowane. 

3. Gwinty na końcach rur powinny być równo nacięte i odpowiadać wymaganiom odpowiedniej normy. Dokładność 
nacięcia gwintu sprawdza się przez nakręcenie złączki. 

4. Połączenia gwintowane moŜna uszczelniać za pomocą taśmy, konopi lub pasty. 

5. Do uszczelnienia połączeń instalacji tlenowych i spręŜonego powietrza nie wolno stosować past na olejach i tłuszczach. 

1.7.2. Połączenia kołnierzowe 
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1. Kołnierze do rur stalowych powinny być dostarczone na budowę jako walcowane z szyjką lub z przyspawanym króćcem 
z rury stalowej. Oś rury powinna być prostopadła do płaszczyzny kołnierza. 

2. Kołnierz naleŜy przyspawać do króćca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym powierzchnia spoiny wewnętrznej 
powinna być czysta i w razie potrzeby oszlifowana w płaszczyźnie kołnierza — tak aby nierówności spoiny nie 
wystawały ponad stykową powierzchnię kołnierza. 

3. Średnice wewnętrzne uszczelek powinny być większe o 3—5 mm od wewnętrznej średnicy przewodu lub armatury, a 
ich zewnętrzna średnica powinna zapewniać dotyk obwodu uszczelki do śrub. 

4. Przy połączeniach kołnierzowych śruby przeciwległe naleŜy dokręcać parami równomiernie na całym obwodzie. 
Gwintowany rdzeń śruby powinien wystawać ponad nakrętkę na wysokość równą średnicy śruby, nie więcej jednak niŜ 
25 mm. 

5. W czasie wykonywania połączeń kołnierzowych nie wolno: 

- dociągać śrubami połączeń mających po załoŜeniu uszczelki luz początkowy przekraczający 2 mm. z wyjątkiem 
przypadków, gdy wymagają tego względy kompensacji wydłuŜeń, 

- pozostawiać śruby niedokręcone, 

- pozostawiać w kołnierzach śruby montaŜowe. 

6. Połączeń kołnierzowych nie wolno stosować na łukach. 

7. Do łączenia rur stalowych z armaturą i urządzeniami naleŜy stosować kołnierze stalowe, z uwzględnieniem ciśnienia 
występującego w przewodzie lub urządzeniu: 

- do przewodów o ciśnieniu roboczym czynnika do 1,6 MPa - kołnierze przyspawane, okrągłe, 

- do przewodów o ciśnieniu roboczym czynnika 1,6 - 10,0 MPa – kołnierze przyspawane okrągłe z szyjką. 

8. Do połączeń kołnierzowych naleŜy stosować uszczelki: 

- gumowe niezbrojone przy wodzie i cieczach nieagresywnych oraz przy gazach odoliwionych o temperaturze nie 
przekraczającej 60°C i o ciśnieniu do 0,6 MPa, 

- azbestokauczukowe przy wodzie i parze wodnej oraz przy gazach o temperaturze powyŜej 80°C i ciśnieniu do 1,6 
MPa, 

1.7.3. Połączenia spawane 

Wymagania ogólne dla połączeń spawanych określone są w tomie III WTWiO. Wymagania szczegółowe, w zaleŜności od rodzaju 
materiału oraz wymaganej wytrzymałości, sposób badania i kontroli spawów powinny być podane w technologii, wykonania robót 
spawalniczych. 

1.8.  MontaŜ armatury  

1.8.1. Armaturę naleŜy montować w miejscach dostępnych, umoŜliwiających personelowi eksploatacyjnemu obsługę i 
konserwację. 

1.8.2. Przed montaŜem naleŜy z armatury usunąć zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnych (urządzenia spręŜonego 
powietrza, tlenu itp.) równieŜ tłuszcz, zastosowany jako przejściowa ochrona antykorozyjna. NaleŜy usunąć z armatury 
ześlepienia. Po oczyszczeniu naleŜy sprawdzić, czy wrzeciono jest proste, korpus nie uszkodzony, a pokrętło daje się 
lekko obracać. 

1.8.3. Armaturę o masie przekraczającej 30 kg - niezaleŜnie od średnicy przewodu – naleŜy ustawiać na odpowiednich 
trwałych podparciach, nie pozwalających na przeciąŜenie przewodów. 

1.8.4. Na przewodach poziomych armaturę naleŜy w miarę moŜliwości ustawić w takim połoŜeniu, by wrzeciono było 
skierowane do góry i leŜało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez oś przewodu. 

1.8.5. Armaturę zaporową naleŜy ustawiać tak, aby kierunek strzałki na korpusie był zgodny z kierunkiem ruchu czynnika w 
przewodzie. 
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1.8.6. Zawory zwrotne i cięŜarkowe zawory bezpieczeństwa naleŜy ustawiać tak, aby trzpienie (osie) grzybków znajdowały się 
w połoŜeniu pionowym. 

1.9.  MontaŜ urządzeń 

1.9.1. Pompy oraz silniki elektryczne powinny mieć trwale przymocowaną tabliczkę znamionową z blachy, podającą: 

- nazwę producenta, 

- charakterystykę techniczną urządzenia, 

- datę produkcji i numer kolejny wyrobu, 

- znak kontroli technicznej. 

1.9.2. Dostarczona na budowę aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm, a w ich 
braku warunkom technicznym. Aparatura pomiarowo-kontrolna powinna mieć waŜne cechy legalizacyjne. Podziałka aparatury 
kontrolno-pomiarowej (termometry, manometry, poziomowskazy itp.) powinna odpowiadać wymaganej dokładności odczytu, a 
jej zakres powinien przekraczać wartość roboczą mierzonego parametru. W szczególności: 

- termometry szklane płynowe powinny mieć działkę elementarną nie większą niŜ 1°C, 

- manometry i hydrometry tarczowe średnicę tarczy nie mniejszą niŜ 100 mm, 

- poziomowskazy tablicowe powinny mieć podzielnię co 1,0 cm. 

1.9.3. Manometry tarczowe naleŜy montować na rurce syfonowej; na króćcu łączącym rurkę syfonową z przewodem lub 
aparatem albo urządzeniem, bezpośrednio przed manometrem powinien być zamontowany dla kontroli kurek dwudrogowy, tzw. 
manometryczny. 

1.9.4 Na manometrze powinno być oznaczone czerwoną kreską najwyŜsze dopuszczalne ciśnienie robocze urządzenia, do 
którego manometr jest przyłączony. 

1.9.5 Tablica poziomowskazu powinna być ustawiona w połoŜeniu pionowym, a prowadzenie drąŜków lub linek wodowskazu 
nie moŜe utrudniać swobodnego ich ruchu. 

1.9.6 Aparaturę kontrolno-pomiarową automatycznie rejestrującą naleŜy montować na tablicach lub pulpitach z zachowaniem 
warunków i instrukcji podanych przez producenta. 

1.9.7 Aparaturę kontrolno-pomiarową naleŜy montować: 

- po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jej działania, 

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

- w sposób zabezpieczający przed przypadkowym, nieumyślnym jej uszkodzeniem. 

1.10. Odbiory robót 

1.10.1. Postanowienia ogólne: 

1. Warunki i tryb przeprowadzenia odbioru obiektu albo zadania inwestycyjnego ustalają odpowiednie przepisy. 

2. Przez miano obiekt naleŜy rozumieć budynek, budowę inŜynierską, instalację bądź urządzenie techniczne, które w 
zestawieniu kosztów zadania inwestycyjnego stanowi odrębną pozycję. 

3. Przedmiotem odbioru umownego są te instalacje sanitarne i instalacje przemysłowe, które wyodrębniono jako 
oddzielne składniki inwestycji, a nie stanowią części składowej wyposaŜenia budynku. 

1.10.2. Odbiory międzyoperacyjne 

1. Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości wykonania robót poprzedzających. Odbiory 
międzyoperacyjne naleŜy przeprowadzić szczególnie, jeŜeli dalsze roboty wykonane będą przez inne brygady lub 
zespoły tego samego lub innego przedsiębiorstwa. 

2. Odbiory międzyoperacyjne przeprowadzać naleŜy w stosunku do następujących rodzajów robót: 

- wykopy wąskoprzestrzenne: głębokość i szerokość wykopu, stopień przygotowania podłoŜa, odwodnienie wykopu, 
odeskowanie i rozparcie odeskowania, odsunięcie odkładu ziemi, zabezpieczenie przejść itp.. 

- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworów, 
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- fundamenty — umiejscowienie, wymiary gabarytowe, 

- rozmieszczenie i wymiary otworów pod śruby kotwowe, zdylatowanie od konstrukcji i podłóg budynku. 

3. Z odbiorów międzyoperacyjnych naleŜy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót 
i elementów do prawidłowego wykonania montaŜu; protokół podpisuje kierownik robót instalacyjnych przy 
udziale majstra i brygadzisty, a w przypadku robót zanikających równieŜ przy udziale inspektora nadzoru 
technicznego. 

1.11.3. Odbiory częściowe 

W przypadku robót tzw. „zanikających" (np. odcinek przewodu ułoŜony w ziemi lub w kanale nieprzełazowym, przewody 
wewnętrzne kryte w bruzdach lub w kanałach podłogowych), które muszą być wykonane przed zakończeniem montaŜu całości 
urządzenia naleŜy przeprowadzić ich odbiór częściowy, polegający na sprawdzeniu zgodności z projektem, uŜyciu właściwych 
materiałów, prawidłowości zamocowań, szczelności urządzenia oraz zgodności z innymi wymaganiami, określonymi w 
odpowiednich rozdziałach niniejszych Warunków Technicznych. 

Na Ŝądanie inspektora nadzoru moŜe być przeprowadzone badanie prawidłowości połączeń rur oraz armatury. Do badań naleŜy 
wybrać losowo 3% połączeń, które dla kontroli naleŜy rozebrać; w przypadku stwierdzenia choćby jednego wadliwie 
wykonanego połączenia wybiera się losowo następne 3% połączeń. Stwierdzenie wadliwości w drugiej partii wybranych 
połączeń jest podstawą do podjęcia decyzji powtórnego wykonania wszystkich połączeń. 

Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, jednak bez oceny prawidłowości 
działania całego urządzenia. Po dokonaniu odbioru sporządza się protokół z podpisami wszystkich członków komisji z 
wyszczególnieniem zauwaŜonych usterek, podaniem terminu ich usunięcia oraz z warunkami ostatecznego przyjęcia odbieranych 
robót. 

1.10.4. Odbiór końcowy 

1. Po zakończeniu prób, przewidzianych dla róŜnych rodzajów urządzeń wyszczególnionych w odpowiednich rozdziałach, naleŜy 
w ramach odbioru obiektu dokonać komisyjnego odbioru końcowego. 

W skład komisji wchodzi kierownik robót montaŜowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i uŜytkownika: 
w przypadkach szczególnych w skład komisji wchodzą równieŜ: przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego. jeŜeli 
wykonane urządzenia podlegają takiemu nadzorowi lub mają słuŜyć zapewnieniu warunków bezpieczeństwa i ochrony 
pracowników, - przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego (jeŜeli obowiązujące przepisy wymagają obecności przedstawicieli 
Dozoru Technicznego przy odbiorze). 

2. Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostały dokonane uprzednio, wówczas protokoły 
tych odbiorów stanowią załącznik do protokołu odbioru końcowego. 

3. Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 

- zgodność wykonania z projektem technicznym urządzenia oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy 
dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji technicznej, 

- zgodność wykonania z niniejszą Specyfikacją, a w przypadku odstępstw uzasadnienie konieczności odstępstwa, 
wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora nadzoru. 

4. Przy odbiorze końcowym naleŜy przedstawić komisji następujące dokumenty: 

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

- dziennik budowy i ksiąŜkę obmiarów, 

- protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające", 

- protokoły wykonanych prób i badań, 

- świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbiorom technicznym, np.: 
zbiorniki ciśnieniowe, rury odbiorowe itp., a takŜe niezbędne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 

- instrukcje obsługi. 

5. JeŜeli szczegółowe postanowienia odpowiednich rozdziałów niniejszej Specyfikacji nie postanawiają odmiennie, wymagania 
odbiorowe dotyczą prób i badań w zakresie określonym dokumentacją techniczną. W szczególności próby i badania urządzeń 
mechanicznych, rozumiane są jako próby i badania ruchowe i zadaniem ich jest stwierdzenie, Ŝe urządzenia mogą być 
przekazane uŜytkownikowi. 
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6. Warunki i tryb przeprowadzenia rozruchu, udział inwestora w rozruchu oraz parametry, które ma osiągnąć urządzenie w 
rozruchu eksploatacyjnym powinny być określone w dokumentacji i zgodne z odpowiednimi przepisami i uzgodnieniami. 

2. Wymagania szczegółowe 

2.1. Roboty montaŜowe 

2.1.1. Odcinki przewodów przyłączonych do pomp naleŜy tak umocować, aby siły pochodzące od cięŜaru, ugięcia i wydłuŜenia 
przewodów nie były przenoszone na to urządzenie. 

2.1.2. MontaŜ rurociągów naleŜy rozpoczynać od pomp, zasadniczych elementów urządzenia. 

2.1.3. Wszystkie rurociągi powinny przylegać do wsporników i być ściśle zamocowane. 

2.2. Materiały 

2.2.1. Rurociągi w pompowniach wody pitnej naleŜy wykonywać: 

- na rurociągi tłoczne pomp głębinowych o średnicy ø88,9x3,0 mm naleŜy stosować rury stalowe nierdzewne, łączone za 
pomocą kołnierzy. 

- głowicę studzienną oraz króćce przy armaturze dostarczone w komplecie z obudową. 

2.2.3. NaleŜy stosować uszczelnienia wynikające z charakterystyki przepływającego czynnika, jego oddziaływania na tworzywo 
uszczelki, temperatury i ciśnienia 

2.2.4. Armatura stosowana przy budowie rurociągów pompowni powinna mieć zaświadczenia producenta o jakości oraz 
świadectwo badania szczelności przy ciśnieniu ppr = 1,5 pnom. 

2.2.5. Przed zamontowaniem armatury naleŜy starannie oczyścić. 

2.3. Urządzenia 

2.3.1. MontaŜ pomp głębinowych z silnikami podwodnymi naleŜy wykonywać przestrzegając następujących warunków: 

a) opuszczenie pierwszego odcinka rury tłocznej z pompą do studni, po uprzednim przymocowaniu kabla do rury za pomocą 
specjalnego uchwytu, jest dopuszczalne po załoŜeniu uchwytu poniŜej górnego kołnierza rury tłocznej, 

b) zdjęcie uchwytu podtrzymującego pierwszy odcinek rury tłocznej z pompą jest dozwolone po uprzednim załoŜeniu 
drugiego odcinka rury tłocznej, przymocowaniu do niej kabla uchwytami osadzonymi w odstępie co ok. 2 m i załoŜeniu 
uchwytu poniŜej górnego końca drugiego odcinka rury tłocznej, 

c) łączenie i opuszczenie dalszych odcinków rur tłocznych, aŜ do opuszczenia pompy na właściwą głębokość naleŜy 
przeprowadzić jak wyŜej, 

d) zestaw pompy naleŜy zostawić zawieszony na ostatnim uchwycie, po czym kolano wylotowe oraz zasuwę naleŜy 
przykręcić i połączyć z rurociągiem, a koniec kabla podłączyć do wtyczki kablowej. 

2.4. Wymagania szczegółowe dla montaŜu rurociągów technologicznych 

2.4.1. Instalacje wewnętrzne wykonać z rur stalowych ocynkowanych łączonych przez kołnierze oraz złączki gwintowane do 
podłączeń armatury, kurków probierczych oraz urządzeń pomiarowych (DN15 i DN20). 

2.5. MontaŜ aparatury kontrolno-pomiarowej  

2.5.1. MontaŜ specjalistycznej aparatury pomiarowej, takiej jak wodowskazy, przetworniki ciśnienia i róŜnicy ciśnień, 
rejestratory itp. naleŜy przeprowadzać zgodnie z warunkami podanymi w instrukcji producenta. 

2.5.2. Przyrządy do pomiaru ciśnienia naleŜy instalować moŜliwie najbliŜej punktu pomiarowego, w miejscach nie naraŜonych 
na wibracje i wstrząsy (w zasadzie na niezaleŜnych podporach), w połoŜeniu zgodnym z instrukcją fabryczną. 

2.5.3. Manometry naleŜy chronić przed nadmiernym oddziaływaniem: 
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2.5.4. Promieniowania cieplnego - specjalnymi osłonami (np. z blachy ) lub przez usytuowanie w dostatecznej odległości od 
źródła ciepła, 

2.5.5. Przewodzenia cieplnego - rurkami syfonowymi. 

2.5.6. Przy wysokich ciśnieniach (ze względów bezpieczeństwa) ciśnieniomierze naleŜy montować na wysokości co najmniej 2 
m nad posadzką (powyŜej poziomu oczu). 

2.5.7. Otwory impulsowe do pomiaru ciśnienia naleŜy wiercić prostopadle do ścian rurociągu (na prostym odcinku o stałym 
przekroju) lub ścian urządzenia technologicznego. Otwór impulsowy do pomiaru ciśnienia w poziomym rurociągu pary wodnej 
powinien być usytuowany w dolnej części rurociągu. 

2.5.8. Średnice wewnętrzne przewodów impulsowych powinny wynosić od 6 do 21 mm w zaleŜności od rodzaju czynnika, 
wartości mierzonego ciśnienia i długości tych przewodów. 

2.5.9. Przewód impulsowy od punktu pomiarowego do ciśnieniomierza powinien być jak najkrótszy. 

2.6. Badania i uruchomienie 

2.6.1. Przed badaniami naleŜy wyregulować regulatory poziomu, ciśnienia i przepływu. 

2.6.2. Regulatory poziomu ciśnienia (jedno- lub dwupołoŜeniowe) naleŜy ustawić w taki sposób, aby poziom cieczy w zbiorniku 
lub wartość ciśnienia była zgodna z dokumentacją projektową. Szczególna dokładność ustawienia wymagana jest przy 
układzie kolejno włączonych i wyłączonych zespołów pompowych przez niezaleŜne wyłączniki poziomu i ciśnienia. 

2.6.3. Regulatory ciśnienia przepływu bezpośredniego działania naleŜy ustawić zgodnie z instrukcją producenta, ustalając 
wartość Ŝądaną w dokumentacji projektowej. 

2.6.4. Po ustawieniu zaworów naleŜy oznaczyć uzyskane połoŜenie organu regulującego jako nominalne. 

2.6.5. Po zakończeniu robót montaŜowych wszystkie rurociągi naleŜy poddać wodnej próbie na szczelność. 

2.6.6. Badania w porze zimowej naleŜy wykonywać w temperaturze powyŜej 0°C w pomieszczeniu pompowni i po 
uprzednim nagrzaniu ścian zewnętrznych. 

2.6.7. Po przeprowadzeniu badań ciśnieniowych i usunięciu wszelkich usterek, całą sieć naleŜy dwukrotnie przepłukać wodą w 
celu oczyszczenia z zanieczyszczeń. Płukanie polega na przepuszczeniu przez przewody doprowadzonej wody z moŜliwie 
duŜą szybkością nie pozwalającą na osiadanie zanieczyszczeń na dnie przewodów, w ciągu 0,5 godz. Prędkość wody przy 
płukaniu powinna być większa od roboczej co najmniej o 50°/o. 

2.6.8. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badań ciśnieniowych i dokładnym przepłukaniu przewodów pompowni całe urządzenie 
powinno być poddane badaniom prawidłowości działania pod ciśnieniem roboczym i przy temperaturze roboczej 
czynnika. 

2.6.9. Uruchomienie pomp naleŜy przeprowadzić w następującej kolejności: 

- sprawdzić prawidłowość wszystkich połączeń mechanicznych i elektrycznych,  

- uruchomić silnik. 

2.6.10. Podczas badań prawidłowości działania urządzenia naleŜy sprawdzić jego szczelność oraz szczelność zamykania zasuw, 
zaworów, kurków, wszelkich połączeń kołnierzowych i gwintowych, pracę zaworów zwrotnych, stopowych i 
bezpieczeństwa oraz działanie pomp i przyrządów pomiarowych. Nie przerwany czas pracy pomp powinien wynosić 12 
godzin. 

2.7. Odbiory międzyoperacyjne robót 

2.7.1. Technicznemu odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają następujące elementy robót: 

- studnie do pomp głębinowych, 
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- pompy i zbiorniki po ustawieniu, 

- spawy rurociągów. 

- połączenia klejone i zgrzewane rurociągów z tworzyw sztucznych (podłączenie z rurociągami sieci międzyobiektowych) 

2.7.2. Częściowemu odbiorowi robót podlegają następujące elementy urządzenia: 

- odcinki rurociągów w kanałach nieprzełazowych, które muszą być zakryte przed zakończeniem całości robót 
montaŜowych, 

- poszczególne fazy montaŜu pomp głębinowych dotyczące montaŜu agregatów pompowych. 

2.7.3. Odbioru częściowego odcinków rurociągów naleŜy dokonać po próbach ciśnieniowych na szczelność. 

2.9. Odbiory końcowe. 

2.9.1.Przy odbiorze końcowym urządzenia pompowni naleŜy sprawdzić: 

- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną i zapisami w dzienniku budowy, 

- uŜycie właściwych materiałów, elementów urządzenia i aparatury kontrolno-pomiarowej, 

- prawidłowość wykonania połączeń gwintowanych, spawanych i kołnierzowych, jakość zastosowanego szczeliwa przy 
połączeniach gwintowanych, kołnierzowych i dławicach armatury i pomp, spadki przewodów, jakość wykonanych gięć na 
przewodach, prawidłowość wykonania kształtek spawanych, 

- odległość rurociągów względem siebie i przegród obiektu, 

- istnienie i prawidłowe ustawienie odpowietrzeń i urządzeń spustowych przewodów i zbiorników, 

- trwałość umocowania przewodów do przegród budynku, 

- prawidłowość konstrukcji i rozmieszczenie punktów stałych i ruchomych rurociągów, 

- skompletowanie i prawidłowość zamontowania armatury rurociągów, agregatów pompowych, 

- skompletowanie i prawidłowość zamontowania aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki 

3.0. Przepisy związane 

PN-89/H-02650 - Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury 

PN-83/H-02651 - Armatura i rurociągi. Średnice nominalne 

PN-92/M-74001 - Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 

PN-99/B-01706/Azl - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 

PN-86/B-01705 - Obiekty i urządzenia ujęć wody. Terminologia 

PN-81/B-10740 - Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze 

Warunki Techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych - Wyd. SGKiK 1994 r. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. 
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BUDYNEK SUW – CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNO-INSTALACYJNA  

1. Wstęp 

1.1.  Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót montaŜowych urządzeń na stacji 
uzdatniania wody w m. Gosłw. 

1.2. Zakres robót 

W zakres robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną wchodzi dostawa i montaŜ wyposaŜenia technologicznego uzdatniani 
wody w budynku technologicznym. 

Dostawa i montaŜ obejmuje: 

- montaŜ urządzeń technologicznych. 

- wykonanie instalacji technologicznej wraz z montaŜem armatury 

Na stacji uzdatniania wody w Gosławiu przewidziano zastosowanie następujących urządzeń.  

L.p. Wyszczególnienie Ilość Producent / Dostawca 

1 Pompa głębinowa np. typu GAB.5.08/2,2kW 
montowana w studni nr 1A (P-10) i w studni nr 2 
(P-11) 
– wydajność Q [m3/h] 
– wysokość tłoczenia H [m] 
– moc silnika N [kW] 
– zasilanie [V] 
– średnica króćca tłocznego [ 
– szerokość W [mm] 
– cięŜar M [kg] 
– płaszcz przyspieszający krótki 

 P-10, P-11 
 
 

0 ÷ 15 
52 ÷ 10 

2,2 
400 
2” 
97 
6,7 

1 
 
 

 
 
 
 
 
 
1 

Hydro-Vacuum S.A. 
ul. Droga Jeziorna 8 
86-303 Grudziądz  

2 

 

 

 

Aerator np. typu ARC-1  
– średnica nominalna D [mm] 
– wysokość H [mm] 
– pojemność V [m3] 
– średnica dopływu / odpływu wody d [mm] 
– średnica doprow. Powietrza R1 [-] 
– średnica odpowietrzenia R2 [-] 
– cięŜar M [kg] 
– dopuszczalne ciśnienie pracy p [bar] 

AE 
800 

2.498 
0.9 
100 
1” 

1 ½” 
266 
6 

1 „Kotłorembud” S.J. 
ul. Ołowiana 13 
85-862 Bydgoszcz 

 

3 Filtr ciśnieniowy np. typu FCP4 wykonanie B 
– średnica D [mm] 
– wysokość H [mm] 
– wysokość h części walcowe [mm] 
– średnica dopływu / odpływu wody d [mm] 
– średnica odpowietrzenia d2 [mm] 
– cięŜar G [kg] 
– dopuszczalne ciśnienie pracy p [bar] 

F-1,F-2.  
1.200 
2.798 
1.500 
100 
1 ¼” 
590 
6 

2 „Kotłorembud” S.J. 
ul. Ołowiana 13 
85-461 Bydgoszcz 
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L.p. Wyszczególnienie Ilość Producent / Dostawca 

4 Pompa dozująca NaOCl typu 
DDA 7.5-16 
– wydajność minimalna Q [ml/h] 
– wydajność dla 1 impulsu q [ml/impuls] 
– wysokość tłoczenia H [bar] 
– moc wejściowa N [kW] 
– zasilanie [V] 
- długość l [mm] 
- szerokość W [mm] 
- wysokość H [mm] 
- cięŜar M [kg] 
Osprzęt: 
– przewód do sterowania impulsowego [szt.] 
– zestaw ssący z zaworem stopowym, czujnikiem 
poziomu i nakrętką na zbiornik [kpl.] 
– zawór dozujący G1/2” [szt.] 
– naścienna konsola montaŜowa [szt.] 
– wąŜ elastyczny PE 6×9 mm [m.] 

P-30 
 

2,5 
0,2875 

16 
0,018 

1 × 100-240 
280 
168 
201 
3 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 
 
1 
1 
1 

1x50 

„Grundfos” GmbH – Niemcy 
 
„Grundfos Pompy” Sp. z o.o. 
ul. Klonowa 23 
62-081 Przeźmierowo 
 
 

5 Bezolejowa spręŜarka spiralna np. typu SKR2 
– wydajność Q [Nm3/h] 
– maksymalna wysokość ciśnienia [bar] 
– moc silnika N [kW] 
– zasilanie [V] 
– średnica przyłącza powietrza G1 [-] 
– długość L [mm] 
– szerokość W [mm] 
– wysokość H [mm] 
– cięŜar M [kg] 
- zbiornik retencji [l] 

SP 
14,4 

8 
2,2 

3 × 380 
3/4” 
1500 
608 
1172 
340 
240 

1 AIRPOL  
61-037 Poznań  
ul. Krańcowa 24  

 

6 Dmuchawa powietrza typu SCL K05-TD 
- wydajność Q [Nm3/h] 
- spręŜ ∆p [mbar] 
- moc silnika N [kW] 
- przyłącze G1 [-] 
- długość L [mm] 
- szerokość W [mm] 
- wysokość H [mm] 
- cięŜar G [kg] 
- zawór bezpieczeństwa 

DM 
80-125 
475-350 

3 
2” 

571 
320 
444 
43,5 
tak 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EKO - SiN Kordian Stykała  
ul. Litewska 10/76 
51 - 354 Wrocław 

 
 
 

7 Pompa zasilająca typu CR10-7  
 
– wydajność Q [m3/h] 
– wysokość tłoczenia H [bar] 
– moc silnika N [kW] 
– zasilanie [V] 
– średnica króćca ssącego d1 [mm] 
– średnica króćca tłocznego d2 [mm] 
– długość L [mm] 
– szerokość W [mm] 
– wysokość H [mm] 
– cięŜar M [kg] 

P-50,P-51, 
P-52 

5 ÷ 13 
7,2÷ 4,0 

3 
3 × 380 

40 
40 
280 
256 
853 
61 

3 „Grundfos Pompy” Sp. z o.o. 
ul. Klonowa 23 
62-081 Przeźmierowo 
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L.p. Wyszczególnienie Ilość Producent / Dostawca 

8 Pompa płuczna typu TP100-160/2/4kW 
– wydajność Q [m3/h] 
– wysokość tłoczenia H [bar] 
– moc silnika N [kW] 
– zasilanie [V] 
– średnica króćca ssącego d1 [mm] 
– średnica króćca tłocznego d2 [mm] 
– długość L [mm] 
– szerokość W [mm] 
– wysokość H [mm] 
– cięŜar M [kg] 

P-40 
5 ÷ 70 

19,8÷ 13,5 
4 

3 × 380 
100 
100 
360 
256 
681 
87 

1 „Grundfos Pompy” Sp. z o.o. 
ul. Klonowa 23 
62-081 Przeźmierowo 
 
. 

9 Elektromagnetyczny czujnik przepływu MAG5100W 
z przetwornikiem MAG5000  
- średnica DN80 
- średnica DN40 
- średnica DN65 
- obudowa spawana, stopień ochrony IP67 
- przyłącze elektryczne: dławik kablowy M20x1,5 
- zatwierdzenie typu GUM, Atest PZH. 

WI-1   
WI-4, WI-5 

1 
1 
1 
 

3 
 
 

„Siemens Sp. z o.o. 
ul. śupnicza 11 
03-821 Warszaw 

10 Zbiornik retencyjny pneumatyki 
– średnica D [mm] 
– długość L [mm] 
– pojemność całkowita Vc [l] 
– cięŜar G [kg] 
– dopuszczalne ciśnienie pracy p [bar] 

ZRP 
305 
784 
50 
19 
11 

1 HAFNER 
Pomagier-Trzebuchowscy Spółka Jawna 
ul. Poznańska 42 
88-100 Inowrocław 

 

Poza w/w urządzeniami zbiorniki filtrów wypełnić naleŜy złoŜem filtracyjnym o uziarnieniu przedstawionym w dokumentacji.  

Na stacji uzdatniania wody przewidziano zastosowanie następującej aparatury kontrolno-pomiarowej. 

L.p. Wyszczególnienie Ilość Producent / Dostawca 
Uwagi 

1 Ekonomiczny przetwornik ciśnienia typu PC-50 
 
- zakres pomiarowy  
- błąd podstawowy 
- dopuszczalne przeciąŜenie  
- stopień ochrony obudowy 
- materiał króćca i membrany  
- materiał obudowy 
- sygnał wyjściowy 

(APC-1,4,5,6) 
(APC-P1, APC-P2) 

 0÷1 MPa 
0,3% 

4xzakres 
IP54 

00H17N14M2 
0H18N9 
4÷20mA 

6 Aplisens Sp. z o.o. 
ul. Morelowa 7 
03-192 Warszawa 

 

2 Pływakowy sygnalizator poziomu typu MAC-3 
- długość przewodu [m] 
- max. ciśnienie 
- wymiary czujnika 
- stopień ochrony 
- materiał przewodu 
- materiał pływaka 

(EL-40, EL-41) 
5 

0,5MPa 
107x122x53 mm 

IP68 
polichlorek winylu 

polipropylen 

2  MikroBest 
60-277 Poznań 
ul. Grochowska 26 

3 Pływakowy sygnalizator poziomu typu MAC-3 
- długość przewodu [m] 
- max. ciśnienie 
- wymiary czujnika 
- stopień ochrony 
- materiał przewodu 
- materiał pływaka 

(E1-20, E2-20,E3-20) 
5 

0,5MPa 
107x122x53 mm 

IP68 
polichlorek winylu 

polipropylen 

3  MikroBest 
60-277 Poznań 
ul. Grochowska 26 
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L.p. Wyszczególnienie Ilość Producent / Dostawca 
Uwagi 

4 Pływakowy sygnalizator poziomu typu MAC-3 
- długość przewodu [m] 
- max. ciśnienie 
- wymiary czujnika 
- stopień ochrony 
- materiał przewodu 
- materiał pływaka 

(E1-23, E2-23,E3-23) 
10 

0,5MPa 
107x122x53 mm 

IP68 
polichlorek winylu 

polipropylen 

3  MikroBest 
60-277 Poznań 
ul. Grochowska 26 

Dopuszcza się wyroby innych producentów przy zachowaniu równowaŜnego standardu i niŜej wyszczególnionych cech 
materiałowych i konstrukcyjnych. 

Przewody mocowane są za pomocą uchwytów. Rozstaw uchwytów jest zaleŜny od średnicy przewodu, sposobu prowadzenia, 
temperatury czynnika i ciśnienia w instalacji. 

Armaturę stanowią przepustnice z siłownikami pneumatycznymi oraz z dźwigniami ręcznymi oraz kulowe zawory. 

1.3. Warunki ogólne wykonania robót montaŜowych urządzeń technologicznych 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. 

- Przedmiotem niniejszego rozdziału są warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacyjnych sanitarnych, zawierające 
postanowienia wspólne dla wszystkich, lub znacznej części rodzajów robót w obiektach nowych. 
- Warunki techniczne podane w następnych punktach, dotyczące poszczególnych rodzajów instalacji sanitarnych, naleŜy 
stosować łącznie z warunkami ogólnymi podanymi w niniejszej Specyfikacji. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych związanych z instalacjami sanitarnymi - jak np. roboty 
ziemne, fundamenty pod urządzenia, kanały murowane i prefabrykowane dla sieci przewodów podziemnych i inne - ujęte są w 
tomie I „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano- montaŜowych". 
- Dla instalacji i robót nie objętych niniejszą Specyfikacją wymagania techniczne wykonania i odbioru powinny stanowią 
integralną część dokumentacji technicznej. 

1.4. Zmiany i odstępstwa od dokumentacji 

Zmiany i odstępstwa od dokumentacji: 

1. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez wykonawcę, powinny być obustronnie uzgodnione w 
terminie zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa. 

2. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny być kaŜdorazowo potwierdzone wpisem inspektora 
nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne - równieŜ potwierdzone przez autora 
projektu. 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniŜenia wartości 
funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a jeŜeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji 
technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

1.5.  Materiały  

1.5.1. Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać Polskim Normom i Normom BranŜowym, 
a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki posiadające 
uprawnienia do wydawania takich decyzji. 

1.5.2. Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i od wewnątrz, bez widocznych wŜerów i ubytków 
spowodowanych korozją lub-uszkodzeniami. Rury, tzw. odbiorowe, oraz rury ze stali stopowych powinny mieć trwałe 
oznaczenia. Rury te naleŜy na budowie składować na oddzielnych regałach pod wiatą, a w przypadku magazynowania przez 
krótki czas - w oddzielnych stosach. 

1.5.3. Rury w odcinkach powinny być proste, bez widocznego zowalizowania, zgnieceń i zniekształceń.  
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1.5.4. PodłoŜe, na którym składuje się rury, musi być równe, tak by rura była podparta na całej długości; wysokość stosu rur 
nie moŜe przekraczać 1,0 m. 

1.5.5. Wymagania techniczne dla rur z innych materiałów lub rur dostarczonych w zwojach powinny być podane przez 
producenta. 

1.5.6. Dostarczoną na budowę armaturę naleŜy uprzednio sprawdzić na szczelność. 

1.5.7. Przed zamontowaniem armatury naleŜy sprawdzić, czy: 

a) na korpusie nie występują widoczne pory, pęknięcia lub inne uszkodzenia; w przypadkach wątpliwych naleŜy przed 
sprawdzeniem podejrzane miejsca przemyć naftą, 

b) wrzeciona zasuw lub zaworów nie są skrzywione, 

c) przy ręcznym obracaniu pokrętła, zawieradło (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia swoje połoŜenie, 

c) armatura jest wewnątrz czysta, a zawieradło dochodzi do połoŜenia zamknięcia, 

d) uszczelnienie dławnic odpowiada przewidywanym warunkom pracy. 

1.5.8. Armaturę naleŜy składować w magazynach zamkniętych. Armaturę o większych średnicach od D = 400 mm moŜna 
składować pod wiatami na podkładach drewnianych. Części obrobione armatury powinny być zabezpieczone przed korozją 
tłuszczami technicznymi. Otwory armatury dostarczonej na budowę bez indywidualnego opakowania powinny być zaślepione. 

1.5.9. Armatura specjalna, jak zawory redukcyjne, zawory automatycznej regulacji, elementy sterowania automatycznego i tym 
podobne, powinny być dostarczone w skrzyniach lub opakowane łatami drewnianymi, a spręŜyny i nie pokryte farbą 
powierzchnie, powinny być zabezpieczone tłuszczem (wazelina techniczna). 

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

1.6. Roboty pomocnicze 

1.6.1. Roboty pomocnicze naleŜy wykonywać zgodnie z WTWiO, tom I — „Roboty ogólno - budowlane". 

1.6.2. Estakady i konstrukcje wsporcze pod przewody, stanowiące całość wraz z elementami konstrukcji budowlanej, np. słupy 
lub ramy, powinny umoŜliwiać montaŜ przewodów z zachowaniem projektowanego spadku i bezpiecznego połoŜenia 
przewodów. 

1.6.3. Słupy estakad oraz słupy z konstrukcjami wsporczymi. na których znajdować się będzie armatura lub wydłuŜki 
dławicowe, muszą mieć stałą drabinkę z poręczą oraz pomost do obsługi i konserwacji wymienionych elementów. 

1.7. MontaŜ przewodów rurowych 

1.7.1. Rury przed ich bezpośrednim uŜyciem do montaŜu lub układania naleŜy wewnątrz i na stykach starannie oczyścić; rur 
pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno uŜywać. 

1.7.2. Opuszczanie odcinków przewodów, zmontowanych lub zespawanych uprzednio na powierzchni ziemi, do wykopów, 
kanałów lub podnoszenie na estakady oraz przesuwanie ich na podporach naleŜy wykonywać w sposób zabezpieczający 
przed moŜliwością uszkodzenia połączeń i izolacji. 

1.7.3. Rury ochronne zakładane w miejscach przewidzianych w dokumentacji technicznej powinny mieć grubość ścianki 
dostosowaną do przewidywanych obciąŜeń nie niniejszą jednak niŜ 6 mm. 

1.7.4. Średnica wewnętrzna rury ochronnej powinna być większa od średnicy zewnętrznej rury przewodowej: 

- dla przewodów średnicy do 150 mm o 1,5 % 

- dla przewodów średnicy 150 mm o 1,25%. 

1.7.5. Dla przewodów z izolacją antykorozyjną lub cieplną jako średnicę zewnętrzną rury przewodowej naleŜy przyjmować 
zewnętrzną średnicę płaszcza ochronnego izolacji. 
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1.7.6. Przy przerwach w układaniu rur naleŜy dokładnie zabezpieczyć końcówki przewodów, szczególnie rur układanych w 
wykopach, przed zamuleniem wodą gruntową, deszczową lub innymi zanieczyszczeniami, stosując zaślepki, korki z 
drewna lub innego materiału albo króćce z kołnierzem. 

1.7.7. Wsporniki lub wieszaki przeznaczone do podtrzymywania przewodów naziemnych lub podziemnych, układanych na 
podporach, słupach, lub estakadach, naleŜy wykonywać w sposób umoŜliwiający regulację poziomą i pionową połoŜenia 
przewodu. Połączenia spawane i kołnierzowe rur przewodu powinny znajdować się w odległości 1/4—1/3 długości 
przęsła od punktów podparcia lub podwieszenia 

1.7.8. W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać Ŝadnych połączeń rur. JeŜeli w miejscach 
tych są załoŜone tuleje, wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei naleŜy całkowicie wypełnić 
kitem lub uszczelnieniem systemowym Wypełnienie powinno zapewniać jedynie moŜliwość osiowego ruchu przewodu, 
np. wywołanego wydłuŜeniami termicznymi. Długość tulei powinna być większa o 6 - 8 mm od grubości ściany lub 
stropu. 

1.7.9. W przypadku prowadzenia kilku przewodów — jeden nad drugim — naleŜy zachować następującą kolejność, od 
najwyŜej połoŜonych: 

- przewody gazowe, 

- przewody co., 

- przewody c.w., 

- przewody wodociągowe i przewody kanalizacyjne. 

1.7.10. Przewody poziome długości powyŜej 2,0 m prowadzone po ścianach budynku naleŜy mocować do ścian za pomocą 
haków lub uchwytów. 

1.7.11. Przewód spawany z rur ze szwem podłuŜnym naleŜy układać tak, aby szew był widoczny na całej długości przewodu, 
przy czym szwy dwu łączonych rur muszą być wzajemnie przesunięte na 1/5 obwodu rury. 

1.7.12. Przy równoległym połoŜeniu obok siebie kilku przewodów, łączonych za pomocą kołnierzy lub kielichów, połączenia 
naleŜy rozmieszczać z przesunięciem. 

1.8.  Połączenia rur 

1.8.1. Połączenia gwintowane 

1. Połączenia gwintowane moŜna stosować do przewodów z rur stalowych instalacyjnych typu średniego i cięŜkiego przy 
ciśnieniu roboczym czynnika nie przekraczającym 1,0 MPa i temperaturze do 115°C. 

2. Połączenia gwintowane moŜna równieŜ stosować do połączeń przewodów z armaturą gwintowaną oraz przyrządami 
kontrolno pomiarowymi, których końcówki są gwintowane. 

3. Gwinty na końcach rur powinny być równo nacięte i odpowiadać wymaganiom odpowiedniej normy. Dokładność 
nacięcia gwintu sprawdza się przez nakręcenie złączki. 

4. Połączenia gwintowane moŜna uszczelniać za pomocą taśmy, konopi lub pasty. 

5. Do uszczelnienia połączeń instalacji tlenowych i spręŜonego powietrza nie wolno stosować past na olejach i tłuszczach. 

1.8.2. Połączenia kołnierzowe 

1. Kołnierze do rur stalowych powinny być dostarczone na budowę jako walcowane z szyjką lub z przyspawanym króćcem 
z rury stalowej. Oś rury powinna być prostopadła do płaszczyzny kołnierza. 

2. Kołnierz naleŜy przyspawać do króćca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym powierzchnia spoiny wewnętrznej 
powinna być czysta i w razie potrzeby oszlifowana w płaszczyźnie kołnierza — tak aby nierówności spoiny nie 
wystawały ponad stykową powierzchnię kołnierza. 

3. Średnice wewnętrzne uszczelek powinny być większe o 3—5 mm od wewnętrznej średnicy przewodu lub armatury, a 
ich zewnętrzna średnica powinna zapewniać dotyk obwodu uszczelki do śrub. 

4. Przy połączeniach kołnierzowych śruby przeciwległe naleŜy dokręcać parami równomiernie na całym obwodzie. 
Gwintowany rdzeń śruby powinien wystawać ponad nakrętkę na wysokość równą średnicy śruby, nie więcej jednak niŜ 
25 mm. 
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5. W czasie wykonywania połączeń kołnierzowych nie wolno: 

- dociągać śrubami połączeń mających po załoŜeniu uszczelki luz początkowy przekraczający 2 mm. z wyjątkiem 
przypadków, gdy wymagają tego względy kompensacji wydłuŜeń, 

- pozostawiać śruby niedokręcone, 

- pozostawiać w kołnierzach śruby montaŜowe. 

6. Połączeń kołnierzowych nie wolno stosować na łukach. 

7. Do łączenia rur stalowych z armaturą i urządzeniami naleŜy stosować kołnierze stalowe, z uwzględnieniem ciśnienia 
występującego w przewodzie lub urządzeniu: 

- do przewodów o ciśnieniu roboczym czynnika do 1,6 MPa - kołnierze przyspawane, okrągłe, 

- do przewodów o ciśnieniu roboczym czynnika 1,6 - 10,0 MPa – kołnierze przyspawane okrągłe z szyjką. 

8. Do połączeń kołnierzowych naleŜy stosować uszczelki: 

- gumowe niezbrojone przy wodzie i cieczach nieagresywnych oraz przy gazach odoliwionych o temperaturze nie 
przekraczającej 60°C i o ciśnieniu do 0,6 MPa, 

- fibrowe przy gazach o temperaturze do 80°C i ciśnieniu do 1.6 MPa, 

- azbestokauczukowe przy wodzie i parze wodnej oraz przy gazach o temperaturze powyŜej 80°C i ciśnieniu do 1,6 MPa, 

- igielitowe — przy cieczach i gazach chemicznie silnie agresywnych o temperaturze do 60°C i ciśnieniu do 0,6 MPa, 

- z blachy ołowianej — przy cieczach i gazach chemicznie agresywnych o temperaturze do 180°C i ciśnieniu do 1,6 MPa. 

1.8.3. Połączenia spawane 

Wymagania ogólne dla połączeń spawanych określone są w tomie III WTWiO. Wymagania szczegółowe, w zaleŜności od rodzaju 
materiału oraz wymaganej wytrzymałości, sposób badania i kontroli spawów powinny być podane w technologii, wykonania robót 
spawalniczych. 

1.9.  MontaŜ armatury  

1.9.1. Armaturę w instalacjach wewnętrznych naleŜy montować w miejscach dostępnych, umoŜliwiających personelowi 
eksploatacyjnemu obsługę i konserwację. 

1.9.2. Miejsca ustawienia armatury na sieci zewnętrznej powinny być oznakowane za pomocą tabliczek orientacyjnych, 
umieszczonych trwale, np. na najbliŜej połoŜonych budynkach. 

1.9.3. Przed montaŜem naleŜy z armatury usunąć zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnych (urządzenia spręŜonego 
powietrza, tlenu itp.) równieŜ tłuszcz, zastosowany jako przejściowa ochrona antykorozyjna. NaleŜy usunąć z armatury 
ześlepienia. Po oczyszczeniu naleŜy sprawdzić, czy wrzeciono jest proste, korpus nie uszkodzony, a pokrętło daje się 
lekko obracać. 

1.9.4. Armaturę o masie przekraczającej 30 kg - niezaleŜnie od średnicy przewodu – naleŜy ustawiać na odpowiednich 
trwałych podparciach, nie pozwalających na przeciąŜenie przewodów. 

1.9.5. Na przewodach poziomych armaturę naleŜy w miarę moŜliwości ustawić w takim połoŜeniu, by wrzeciono było 
skierowane do góry i leŜało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez oś przewodu. 

1.9.6. Armaturę zaporową naleŜy ustawiać tak, aby kierunek strzałki na korpusie był zgodny z kierunkiem ruchu czynnika w 
przewodzie. 

1.9.7. Zawory zwrotne i cięŜarkowe zawory bezpieczeństwa naleŜy ustawiać tak, aby trzpienie (osie) grzybków znajdowały się 
w połoŜeniu pionowym. 

1.9.8. Klapy zwrotne naleŜy montować na odcinkach pionowych, tak aby przy przepływie czynnika do góry klapa znajdowała 
się w połoŜeniu otwarcia przepływu; nie wolno stosować klap zwrotnych na przewodach, którymi czynnik płynie w dół. 
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1.9.9. Przy montaŜu zaworów redukcyjnych naleŜy sprawdzić, czy grzybki siedzą szczelnie w otworach gniazd przy nie 
napręŜonych spręŜynach. 

1.9.10. Gdy średnica armatury jest mniejsza od średnicy przewodu, w którym armatura ma być i stosowana, wówczas długość 
odcinka przewodu między kołnierzem lub kielichem armatury a zwęŜką, nie moŜe być mniejsza niŜ 1,5 średnicy rury. 

1.10.  MontaŜ urządzeń 

1.10.1. Zbiorniki ciśnieniowe powinny być wykonane zgodnie z przepisami Urzędu Dozoru Technicznego przez jednostkę 
posiadającą uprawnienia do produkcji zbiorników ciśnieniowych. KaŜdy zbiornik ciśnieniowy powinien być dostarczony wraz z 
dokumentacją gwarancyjną wystawioną przez producenta. 

1.10.2. Zbiorniki ciśnieniowe przeznaczone do stosowania w pompowniach wody pitnej powinny być obustronnie ocynkowane 
lub zabezpieczone farbami, które mają dopuszczenie do kontaktu z Ŝywnością wydane przez Państwowy Zakład Higieny, 

1.10.3. Wentylatory, pompy, spręŜarki, chłodnice, nagrzewnice, zbiorniki ciśnieniowe i bezciśnieniowe oraz silniki elektryczne 
powinny mieć trwale przymocowaną tabliczkę znamionową z blachy, podającą: 

- nazwę producenta, 

- charakterystykę techniczną urządzenia, 

- datę produkcji i numer kolejny wyrobu, 

- znak kontroli technicznej. 

1.10.4. Dostarczona na budowę aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm, a w ich 
braku warunkom technicznym. Aparatura pomiarowo-kontrolna powinna mieć waŜne cechy legalizacyjne. Podziałka aparatury 
kontrolno-pomiarowej (termometry, manometry, poziomowskazy itp.) powinna odpowiadać wymaganej dokładności odczytu, a 
jej zakres powinien przekraczać wartość roboczą mierzonego parametru. W szczególności: 

- termometry szklane płynowe powinny mieć działkę elementarną nie większą niŜ 1°C, 

- manometry i hydrometry tarczowe średnicę tarczy nie mniejszą niŜ 100 mm, 

- poziomowskazy tablicowe powinny mieć podzielnię co 1,0 cm. 

1.10.5. Termometry w przewodach, w których ma być mierzona temperatura przepływającego czynnika, naleŜy montować w 
tulejach sięgających najkorzystniej do osi przewodu, lecz nie więcej niŜ na głębokość równą2/3 jego średnicy wewnętrznej. Przy 
średnicy nominalnej przewodu poniŜej 80 mm tuleje te powinny być montowane ukośnie lub na załamaniach przewodu, w 
płaszczyźnie przechodzącej przez jego oś. Tuleja dla termometru nie moŜe być zanurzona na głębokość mniejszą niŜ 5 cm. 

1.10.6. Manometry tarczowe naleŜy montować na rurce syfonowej; na króćcu łączącym rurkę syfonową z przewodem lub 
aparatem albo urządzeniem, bezpośrednio przed manometrem powinien być zamontowany dla kontroli kurek dwudrogowy, tzw. 
manometryczny. 

1.10.7. Na manometrze powinno być oznaczone czerwoną kreską najwyŜsze dopuszczalne ciśnienie robocze urządzenia, do 
którego manometr jest przyłączony. 

1.10.8. Aparaturę kontrolno-pomiarową automatycznie rejestrującą naleŜy montować na tablicach lub pulpitach z zachowaniem 
warunków i instrukcji podanych przez producenta. 

1.10.9. Aparaturę kontrolno-pomiarową naleŜy montować: 

- po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jej działania, 

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

- w sposób zabezpieczający przed przypadkowym, nieumyślnym jej uszkodzeniem. 

1.11. MontaŜ rurociągów 

Przy montaŜu rurociągów pompowni wody naleŜy spełnić następujące warunki: 

a) rurociągi ssące powinny być ułoŜone ze stałym wzniesieniem w kierunku pompy, 

b) liczba połączeń kołnierzowych na sieci rurociągów w pompowni powinna być jak najmniejsza, niemniej jednak 
powinna umoŜliwiać właściwe zamontowanie armatury oraz demontaŜ armatury i rurociągów, 

c) rurociągi poziome w pompowni naleŜy prowadzić ze spadkiem co najmniej 0,2%, odchylenie rurociągów 
pionowych od pionu nie moŜe przekraczać 1%, 
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d) odpowietrzenia powinny znajdować się w najwyŜszym punkcie sieci rurociągów pompowni, odwodnienia zaś w 
najniŜszych. 

1.12. Odbiory robót 

1.12.1. Postanowienia ogólne 

1. Warunki i tryb przeprowadzenia odbioru obiektu albo zadania inwestycyjnego ustalają odpowiednie przepisy. 

2. Przez miano obiekt naleŜy rozumieć budynek, budowę inŜynierską, instalację bądź urządzenie techniczne, które w 
zestawieniu kosztów zadania inwestycyjnego stanowi odrębną pozycję. 

3. Przedmiotem odbioru umownego są te instalacje sanitarne i instalacje przemysłowe, które wyodrębniono jako 
oddzielne składniki inwestycji, a nie stanowią części składowej wyposaŜenia budynku. 

1.12.2. Odbiory międzyoperacyjne 

1. Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości wykonania robót poprzedzających. Odbiory 
międzyoperacyjne naleŜy przeprowadzić szczególnie, jeŜeli dalsze roboty wykonane będą przez inne brygady lub 
zespoły tego samego lub innego przedsiębiorstwa. 

2. Odbiory międzyoperacyjne przeprowadzać naleŜy w stosunku do następujących rodzajów robót: 

- wykopy wąskoprzestrzenne: głębokość i szerokość wykopu, stopień przygotowania podłoŜa, odwodnienie wykopu, 
odeskowanie i rozparcie odeskowania, odsunięcie odkładu ziemi, zabezpieczenie przejść itp.. 

- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworów, 

- fundamenty pod pompy, spręŜarki, wentylatory — umiejscowienie, wymiary gabarytowe, 

- rozmieszczenie i wymiary otworów pod śruby kotwowe, zdylatowanie od konstrukcji i podłóg budynku, 

- ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 

- bruzdy w ścianach — wymiary, czystość bruzd, zgodność ich z pionem w przypadku pionów co., wod.-kan. itp. i 
zgodność z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych oraz ocieplenie (w przypadkach 
bruzd w przegrodach zewnętrznych), 

- kanały w budynku dla podpodłogowego prowadzenia przewodów: wymiary, nachylenia, warunki odwodnienia, 

- kanały dla zewnętrznej sieci — wymiary, spadki, odwodnienia, konstrukcje fundamentów pod podpory, 

- słupy i estakady dla napowietrznego prowadzenia przewodów — wysokość nad terenem, warunki mocowania 
uchwytów, podpór i wieszadeł, wymiary pomostów dla armatury, drabinki wejściowe, 

- studzienki rewizyjne i komory — wymiary wewnętrzne, wykonanie dna i ścian, osadzenie stopni włazowych i 
drabinek, odwodnienie. 

3. Z odbiorów międzyoperacyjnych naleŜy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót 
i elementów do prawidłowego wykonania montaŜu; protokół podpisuje kierownik robót instalacyjnych przy 
udziale majstra i brygadzisty, a w przypadku robót zanikających równieŜ przy udziale inspektora nadzoru 
technicznego. 

1.12.3. Odbiory częściowe 

W przypadku robót tzw. „zanikających" (np. odcinek przewodu ułoŜony w ziemi lub w kanale nieprzełazowym, przewody 
wewnętrzne kryte w bruzdach lub w kanałach podłogowych), które muszą być wykonane przed zakończeniem montaŜu całości 
urządzenia naleŜy przeprowadzić ich odbiór częściowy, polegający na sprawdzeniu zgodności z projektem, uŜyciu właściwych 
materiałów, prawidłowości zamocowań, szczelności urządzenia oraz zgodności z innymi wymaganiami, określonymi w 
odpowiednich rozdziałach niniejszych Warunków Technicznych. 

Na Ŝądanie inspektora nadzoru moŜe być przeprowadzone badanie prawidłowości połączeń rur oraz armatury. Do badań naleŜy 
wybrać losowo 3% połączeń, które dla kontroli naleŜy rozebrać; w przypadku stwierdzenia choćby jednego wadliwie 
wykonanego połączenia wybiera się losowo następne 3% połączeń. Stwierdzenie wadliwości w drugiej partii wybranych 
połączeń jest podstawą do podjęcia decyzji powtórnego wykonania wszystkich połączeń. 

Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów  końcowych, jednak bez oceny prawidłowości 
działania całego urządzenia. Po dokonaniu odbioru sporządza się protokół z podpisami wszystkich członków komisji z 
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wyszczególnieniem zauwaŜonych usterek, podaniem terminu ich usunięcia oraz z warunkami ostatecznego przyjęcia 
odbieranych robót. 

1.12.4. Odbiór końcowy 

1. Po zakończeniu prób, przewidzianych dla róŜnych rodzajów urządzeń wyszczególnionych w odpowiednich rozdziałach, naleŜy 
w ramach odbioru obiektu dokonać komisyjnego odbioru końcowego. 

W skład komisji wchodzi kierownik robót montaŜowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i uŜytkownika: 
w przypadkach szczególnych w skład komisji wchodzą równieŜ: przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego. jeŜeli 
wykonane urządzenia podlegają takiemu nadzorowi lub mają słuŜyć zapewnieniu warunków bezpieczeństwa i ochrony 
pracowników, - przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego (jeŜeli obowiązujące przepisy wymagają obecności przedstawicieli 
Dozoru Technicznego przy odbiorze). 

2. Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostały dokonane uprzednio, wówczas protokoły 
tych odbiorów stanowią załącznik do protokołu odbioru końcowego. 

3. Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 

- zgodność wykonania z projektem technicznym urządzenia oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy 
dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji technicznej, 

- zgodność wykonania z niniejszą Specyfikacją, a w przypadku odstępstw uzasadnienie konieczności 
odstępstwa, wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora nadzoru. 

4. Przy odbiorze końcowym naleŜy przedstawić komisji następujące dokumenty: 

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

- dziennik budowy i ksiąŜkę obmiarów, 

- protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające", 

- protokoły wykonanych prób i badań, 

- świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbiorom technicznym, np.: 
zbiorniki ciśnieniowe, rury odbiorowe itp., a takŜe niezbędne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 

- instrukcje obsługi. 

5. JeŜeli szczegółowe postanowienia odpowiednich rozdziałów niniejszej Specyfikacji nie postanawiają odmiennie, wymagania 
odbiorowe dotyczą prób i badań w zakresie określonym dokumentacją techniczną. W szczególności próby i badania urządzeń 
mechanicznych, rozumiane są jako próby i badania ruchowe i zadaniem ich jest stwierdzenie, Ŝe urządzenia mogą być 
przekazane uŜytkownikowi. 

6. Warunki i tryb przeprowadzenia rozruchu, udział inwestora w rozruchu oraz parametry, które ma osiągnąć urządzenie w 
rozruchu eksploatacyjnym powinny być określone w dokumentacji i zgodne z odpowiednimi przepisami i uzgodnieniami. 

2. Wymagania szczegółowe 

2.1. Roboty montaŜowe 

2.1.1. SpręŜarki oraz zespoły pompowe powinny być posadowione na fundamentach wydzielonych z konstrukcji budynku i 
oddzielonych od podłogi dylatacją szerokości od 5 cm do 10 cm na obwodzie. Bloki fundamentowe naleŜy posadowić na 
warstwie piasku grubości od 25 do 50 cm w zaleŜności od masy pompy. Dylatację naleŜy zapełnić materiałem 
elastycznym wodoodpornym. 

2.1.2. Odstępy pomiędzy fundamentami oraz odstępy pomiędzy fundamentami a ścianami pomieszczenia oraz odstępy 
pomiędzy urządzeniami montowanymi na wspólnym fundamencie powinny zapewniać swobodną wymianę 
poszczególnych zespołów, wykonanie niezbędnych prac konserwacyjnych i remontowych. 

2.1.3. Rurociągi układane w górnej części pomieszczeń nie mogą znajdować się nad urządzeniami elektrycznymi, tablicami 
sterującymi i aparaturą kontrolno-pomiarową. 

2.1.4. Odcinki przewodów przyłączonych do pomp, spręŜarek i innych urządzeń naleŜy tak umocować, aby siły pochodzące od 
cięŜaru, ugięcia i wydłuŜenia przewodów nie były przenoszone na to urządzenie. 

2.1.5. MontaŜ rurociągów naleŜy rozpoczynać od pomp, spręŜarek, reduktorów itp. zasadniczych elementów urządzenia. 

2.1.6. Wszystkie rurociągi powinny przylegać do wsporników i być ściśle zamocowane. 
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2.1.7. Zdalny napęd mechanizmu zamykającego naleŜy wyposaŜyć we wskaźnik otwarcia. Napęd mechaniczny powinien mieć 
wyłączniki, zapewniające wyłączenie przy skrajnych połoŜeniach zawieradła. 

2.2. Materiały 

2.2.1. Rurociągi pomp wody pitnej naleŜy wykonać ze stali nierdzewnej typu 0H18N9 (AISI 304).  

2.2.3. NaleŜy stosować uszczelnienia wynikające z charakterystyki przepływającego czynnika, jego oddziaływania na tworzywo 
uszczelki, temperatury i ciśnienia 

2.2.4. Armatura stosowana przy budowie rurociągów pompowni, stacji spręŜarek, stacji redukcyjnych gazów powinna mieć 
zaświadczenia producenta o jakości oraz świadectwo badania szczelności przy ciśnieniu ppr = 1,5 pnom. 

2.2.5. Przed zamontowaniem armatury naleŜy starannie oczyścić, a armaturę, dla której minął okres gwarancji lub brak 
wymaganych dokumentów, naleŜy rozmontować, gruntownie oczyścić i po złoŜeniu poddać próbom szczelności. 

2.3. Urządzenia 

2.3.1. Zbiorniki filtrów pośpiesznych zamkniętych powinny mieć zabezpieczenie antykorozyjne. 

2.3.2. MontaŜ pomp o przeznaczeniu specjalnym, np. dla Ŝrących cieczy lub roztworów o znacznej gęstości (osady itp.), 
naleŜy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta. 

2.3.3. Pompy powinny być wyposaŜone w zabezpieczenie uniemoŜliwiające ich włączenie w przypadku zaniku dostawy 
wody z wodociągu, studni lub zbiornika. 

2.4. Wymagania szczegółowe dla montaŜu rurociągów technologicznych 

1.4.1. Instalacje wewnętrzne wykonać z rur PVC klejonych produkcji Gamrat i kształtek klejonych PVC produkcji IBG. 
Klejenie instalacji wykonać klejem posiadającym atest PZH.  

Rurociągi instalacji technologicznych, w zaleŜności od ich funkcji, naleŜy wykonać z rur stalowych nierdzewnych na ciśnienie 
nominalne: 

• PN16 – instalacja pneumatycznego sterowania, 

• PN10 – pozostałe instalacje, 

oraz rur i kształtek stalowych gwintowanych do podłączeń armatury, kurków probierczych oraz urządzeń pomiarowych (DN15 
i DN20). 

1.4.2. Przewody łączyć przy pomocy kształtek systemowych (kolana, trójniki, złącza kołnierzowe, itp.) klejonych firmy IBG. 

1.4.3. Rurociągi mocować do konstrukcji nośnej za pomocą uchwytów wg katalogu IBG. 

2.5. MontaŜ armatury  

2.5.1. Samoczynne zawory napowietrzające i odpowietrzające naleŜy montować w pozycji pionowej. 

2.5.2. Przed kaŜdym zaworem bezpieczeństwa naleŜy zamontować manometr. 

2.5.3. Zawory bezpieczeństwa powinny być ustawione w miejscu widocznym dla obsługi. 

2.5.4. Zawory odpowietrzające MANKENBERG. Wykonane ze stali nierdzewnej. 

2.5.5. Zawory membranowe GEMU. 

2.5.6. Przepustnice z uszczelnieniem z EPDM produkcji firmy „Keystone” w średnicach od DN 50 mm. Zawory są 
wyposaŜone w zaleŜności od potrzeb w dźwignie ręczne, siłowniki pneumatyczne i elektryczne. 

2.6. MontaŜ aparatury kontrolno-pomiarowej  

2.6.1 MontaŜ specjalistycznej aparatury pomiarowej, takiej jak wodowskazy, przetworniki ciśnienia i róŜnicy ciśnień, 
rejestratory itp. naleŜy przeprowadzać zgodnie z warunkami podanymi w instrukcji producenta. 
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2.6.2. Przyrządy do pomiaru ciśnienia naleŜy instalować moŜliwie najbliŜej punktu pomiarowego, w miejscach nie naraŜonych 
na wibracje i wstrząsy (w zasadzie na niezaleŜnych podporach), w połoŜeniu zgodnym z instrukcją fabryczną. 

2.6.3. Manometry naleŜy chronić przed nadmiernym oddziaływaniem: 

- promieniowania cieplnego — specjalnymi osłonami (np. z blachy ) lub przez usytuowanie w dostatecznej odległości od 
źródła ciepła, 

- przewodzenia cieplnego — rurkami syfonowymi. 

2.6.4. Otwory impulsowe do pomiaru ciśnienia naleŜy wiercić prostopadle do ścian rurociągu (na prostym odcinku o stałym 
przekroju) lub ścian urządzenia technologicznego. Otwór impulsowy do pomiaru ciśnienia w poziomym rurociągu pary 
wodnej powinien być usytuowany w dolnej części rurociągu. 

2.6.5. Średnice wewnętrzne przewodów impulsowych powinny wynosić od 6 do 21 mm w zaleŜności od rodzaju czynnika, 
wartości mierzonego ciśnienia i długości tych przewodów. 

2.6.6. Przewód impulsowy od punktu pomiarowego do ciśnieniomierza powinien być jak najkrótszy. 

2.6.7. Termometry techniczne i czujniki termometryczne naleŜy montować w króćcach termometrycznych za pomocą 
uchwytów mocujących i odpowiedniego uszczelnienia. W przypadku stosowania tzw. „tulei termometrycznych", w które 
wkręcony czujnik lub termometr nie ma bezpośredniej styczności z przepływającym płynem, tuleje naleŜy wypełnić 
dobrze przewodzącymi ciepło cieczami (olejami), proszkami lub pastami metalicznymi. 

2.6.8. Kryzy dławiące naleŜy ustawiać na króćcach tłocznych pomp. 

2.7. Badania i uruchomienie 

2.7.1. Przed badaniami naleŜy wyregulować: 

- zawory bezpieczeństwa, 

- regulatory poziomu, ciśnienia i przepływu, 

- zawory redukcyjne, 

2.7.2. Regulatory poziomu ciśnienia (jedno- lub dwupołoŜeniowe) naleŜy ustawić w taki sposób, aby poziom cieczy w zbiorniku 
lub wartość ciśnienia była zgodna z dokumentacją projektową. Szczególna dokładność ustawienia wymagana jest przy 
układzie kolejno włączonych i wyłączonych zespołów pompowych przez niezaleŜne wyłączniki poziomu i ciśnienia. 

2.7.3. Regulatory ciśnienia przepływu bezpośredniego działania naleŜy ustawić zgodnie z instrukcją producenta, ustalając 
wartość Ŝądaną w dokumentacji projektowej. 

2.7.4. Zawory redukcyjne naleŜy tak wyregulować, aby przy załoŜonym w projekcie ciśnieniu przed zaworem, osiągnąć załoŜony 
spadek ciśnienia z dokładnością do 5%. 

2.7.5. W czasie ustawienia zaworów redukcyjnych i zaworów bezpieczeństwa naleŜy obok manometrów roboczych 
przyłączyć manometry kontrolne. 

2.7.6. Po ustawieniu zaworów naleŜy oznaczyć uzyskane połoŜenie organu regulującego jako nominalne. 

2.7.7. Po zakończeniu robót montaŜowych wszystkie rurociągi naleŜy poddać wodnej próbie na szczelność, tak jak rurociągi 
wodne. 

2.7.8. Badania w porze zimowej naleŜy wykonywać w temperaturze powyŜej 0°C w pomieszczeniu pompowni i po 
uprzednim nagrzaniu ścian zewnętrznych. 

2.7.9. Po przeprowadzeniu badań ciśnieniowych i usunięciu wszelkich usterek, całą sieć naleŜy dwukrotnie przepłukać wodą w 
celu oczyszczenia z zanieczyszczeń. Płukanie polega na przepuszczeniu przez przewody doprowadzonej wody z moŜliwie 
duŜą szybkością nie pozwalającą na osiadanie zanieczyszczeń na dnie przewodów, w ciągu 0,5 godz. Prędkość wody przy 
płukaniu powinna być większa od roboczej co najmniej o 50°/o. 

2.7.10. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badań ciśnieniowych i dokładnym przepłukaniu przewodów pompowni całe 
urządzenie powinno być poddane badaniom prawidłowości działania pod ciśnieniem roboczym i przy temperaturze 
roboczej czynnika. 

2.7.11. Uruchomienie pomp naleŜy przeprowadzić w następującej kolejności: 

- sprawdzić prawidłowość wszystkich połączeń mechanicznych i elektrycznych,  

- zalać pompę i przewód ssący wodą, a następnie odpowietrzyć, 
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- sprawdzić czy nie ma przecieków na rurociągu ssącym, dławicy, zaworze zwrotnym lub w koszu ssącym, 

 sprawdzić zgodność kierunków obrotu pompy i silnika, 

- uruchomić silnik. 

2.7.12. Podczas badań prawidłowości działania urządzenia naleŜy sprawdzić jego szczelność oraz szczelność zamykania zasuw, 
zaworów, kurków, wszelkich połączeń kołnierzowych i gwintowych, pracę zaworów zwrotnych, stopowych i 
bezpieczeństwa oraz działanie pomp i przyrządów pomiarowych. Nie przerwany czas pracy pomp powinien wynosić 12 
godzin. 

2.7.13 Podczas pracy bieg pomp powinien być cichy i równomierny. Pompa i silnik nie mogą wykazywać drgań i nie powinny się 
nadmiernie nagrzewać. W czasie pracy pompy temperatura silnika, mierzona w otworach chłodzenia powietrznego, nie 
moŜe przekraczać temperatury czynnika pompowanego o więcej niŜ 30°. Instrukcje obsługi, dostarczone przez producenta 
mogą określać inne warunki. 

2.8. Odbiory międzyoperacyjne robót 

2.8.1. Technicznemu odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają następujące elementy robót: 

- kanały pod rurociągi, 

- fundamenty pod pompy, spręŜarki, silniki i zbiorniki, 

- otwory w przegrodach budowlanych, 

- studnie do pomp głębinowych, 

- pompy, spręŜarki, silniki i zbiorniki po ustawieniu, 

- spawy rurociągów. 

- połączenia klejone i zgrzewane rurociągów z tworzyw sztucznych 

2.8.2. Częściowemu odbiorowi robót podlegają następujące elementy urządzenia: 

- odcinki rurociągów w kanałach nieprzełazowych, które muszą być zakryte przed zakończeniem całości robót 
montaŜowych, 

- ustawianie koszy ssących i zaworów stopowych na rurach ssących pomp niezalanych, 

- poszczególne fazy montaŜu pomp głębinowych dotyczące montaŜu agregatów pompowych. 

2.8.3. Odbioru częściowego odcinków rurociągów naleŜy dokonać po próbach ciśnieniowych na szczelność. 

2.9. Odbiory końcowe. 

2.9.1.Przy odbiorze końcowym urządzenia pompowni, stacji spręŜarek naleŜy sprawdzić: 

- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną i zapisami w dzienniku budowy, 

- uŜycie właściwych materiałów, elementów urządzenia i aparatury kontrolno-pomiarowej, 

- prawidłowość wykonania połączeń gwintowanych, spawanych i kołnierzowych, jakość zastosowanego szczeliwa przy 
połączeniach gwintowanych, kołnierzowych i dławicach armatury i pomp, spadki przewodów, jakość wykonanych gięć na 
przewodach, prawidłowość wykonania kształtek spawanych, 

- odległość rurociągów względem siebie i przegród budynku, 

- istnienie i prawidłowe ustawienie odpowietrzeń i urządzeń spustowych przewodów i zbiorników, 

- trwałość umocowania przewodów do przegród budynku, 

- prawidłowość konstrukcji i rozmieszczenie punktów stałych i ruchomych rurociągów cieplnych, 

- skompletowanie i prawidłowość zamontowania armatury rurociągów, agregatów pompowych, spręŜarek, zespołów 
hydroforowych, reduktorów, zbiorników itp., 

- skompletowanie i prawidłowość zamontowania aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki 

3.0. Przepisy związane 

PN-89/H-02650 - Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury 
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PN-83/H-02651 - Armatura i rurociągi. Średnice nominalne 

PN-92/M-74001 - Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 

PN-99/B-01706/Azl - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 

PN-96/B-73002 - Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania i badania  

PN-84/B-06210 - Konstrukcje stalowe. Zbiorniki walcowe pionowe na ciecze. Wymagania i badania 

PN-86/B-01705 - Obiekty i urządzenia ujęć wody. Terminologia 

PN-81/B-10740 - Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-70/C-89015 - Rury polietylenowe. Metody badań 

Warunki Techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych - Wyd. SGKiK 1994 r. 

PN-ISO 7005-1:2002 Kołnierze metalowe. Kołnierze stalowe. 

PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania. 

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
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Instalacje kanalizacyjne 

1. Wstęp 

1.1.  Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
instalacji kanalizacyjnej grawitacyjnej z tworzyw sztucznych w stacji uzdatniania wody. 

1.2. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy montaŜu instalacji 
kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia i armatury, a takŜe niezbędne dla właściwego wykonania tej instalacji 
roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. 

1.3. Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami przyjętymi w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie, odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji Technicznej kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne”. 

Instalację kanalizacyjną stanowi układ połączonych przewodów wraz z urządzeniami, przyborami i wpustami 
odprowadzającymi ścieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku. 

Przybór sanitarny – urządzenie słuŜące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń płynnych powstałych w wyniku 
działalności higieniczno-sanitarnych i gospodarczych. 

Podejście – przewód łączący przybór sanitarny lub urządzeni z przewodem spustowym lub przewodem odpływowym. 

Przewód spustowy (pion) – przewód słuŜący do odprowadzania ścieków z podejść kanalizacyjnych, rynien lub wpustów 
deszczowych do przewodu odpływowego. 

Przewód odpływowy (poziom) – przewód słuŜący do odprowadzenia ścieków z pionów do przykanalika lub innego 
odbiornika. 

Wpust – urządzenie słuŜące do zbierania ścieków z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do instalacji 
kanalizacyjnej.  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
postanowieniami zawartymi w WTWiO dla instalacji kanalizacyjnych, specyfikacją techniczną (szczegółową) i 
poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

1.5. Dokumentacja robót montaŜowych instalacji kanalizacyjnych 

Dokumentację robót montaŜowych instalacji kanalizacyjnych stanowią: 

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. „w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu 
zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 

- projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z późniejszymi 
zmianami), 

- specyfikacja techniczna (szczegółowa) wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień 
publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
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budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z późniejszymi 
zmianami), 

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uŜytych wyrobów 
budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 

- dokumentacja powykonawcza, czyli wyŜej wymienione części składowe 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 późniejszymi zmianami). 

Roboty naleŜy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) wykonania i 
odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania. 

2. Wymagania dotyczące wykonania robót 

2.1. Warunki przystąpienia do robót 

Do rozpoczęcia montaŜu instalacji kanalizacji moŜna przystąpić po stwierdzeniu przez kierownika budowy, Ŝe: 

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót instalacyjnych, 

- elementy budowlano-konstrukcyjne, mające wpływ na montaŜ urządzeń instalacji kanalizacyjnych odpowiadają 
załoŜeniom projektowym. 

Przed przystąpieniem do montaŜu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych naleŜy: 

- wyznaczyć miejsca układania (montaŜu) rur i kształtek, 

- wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 

- wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów kanalizacyjnych, 

- wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów kanalizacyjnych. 

2.2. MontaŜ rurociągów 

Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt. 2.1. naleŜy przystąpić do właściwego montaŜu rur i kształtek. 

Przewody naleŜy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub wsporników. Konstrukcja 
uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaŜ instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i 
ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a 
obejmą uchwytu lub wspornika naleŜy stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania 
przewodów poziomych powinna zapewniać swobodne przesuwanie się rur. 

Układanie poziomych przewodów kanalizacyjnych pod podłogą równolegle do ścian konstrukcyjnych poniŜej ław 
fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed naruszeniem stateczności budowli. 

Pionowe przewody spustowe powinny być układane pionowo. Dla ominięcia przeszkód dopuszcza się stosowanie odsadzek, z 
tym Ŝe przy większej długości odsunięcia pionu (ponad 0,9 m) odcinek odsadzki powinien być nachylony do pionu pod kątem 
nie mniejszym od 45°. 

Przewody kanalizacyjne mogą być prowadzone w obudowanych węzłach sanitarnych, przy czym naleŜy zapewnić dostęp do 
rewizji. 

Przewody w bruzdach powinny mieć izolację powietrzną nie mniejszą niŜ 2 cm. 

Niedopuszczalne jest wypełnienie przestrzeni bruzd materiałami budowlanymi, zakrycie bruzd powinno nastąpić po 
dokonaniu odbioru częściowego instalacji kanalizacyjnej. 
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Instalacje kanalizacyjne wykonywane z rur PVC powinny być prowadzone w odległości min. 10 cm od rurociągów cieplnych 
- mierząc od powierzchni rur. W przypadku gdy odległość ta jest mniejsza niŜ 10 cm, naleŜy zastosować izolację cieplną. 
Przewody naleŜy równieŜ izolować, gdy działanie dowolnego źródła ciepła mogłoby spowodować podwyŜszenie temperatury 
ścianki rurociągu w przewodach kanalizacyjnych powyŜej +45°C. 

Nie wolno prowadzić przewodów kanalizacyjnych powyŜej przewodów elektrycznych. 

2.3. Połączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych 

Przed przystąpieniem do montaŜu rur i kształtek z tworzyw sztucznych nalezy dokonać oględzin tych materiałów. 
Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w 
stopniu uniemoŜliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm. 

Połączenia kielichowe na wcisk – montaŜ połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z 
osadzoną uszczelką, do określonej głębokości. Dopuszczalne jest stosowanie środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. 
NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na osiowe wprowadzanie końca rury w kielich. 

Do odprowadzania ścieków z przyborów sanitarnych zaprojektowano wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej. Instalację 
zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC HT ø110 mm, do której podłączono umywalki  i oczomyjkę rurą PVC ø50 mm,  
miskę ustępową oraz kratki ściekowe rurą PVC ø110 mm. 

2.4. Połączenia z przyborami i urządzeniami 

Przed przystąpieniem do montaŜu przyborów i urządzeń naleŜy dokonać oględzin ich powierzchni. Powierzchnie powinny 
być gładkie, czyste, bez uszkodzeń i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemoŜliwiającym spełnienie wymagań 
norm. 

MontaŜ przyborów i urządzeń naleŜy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w WTWiO cz. II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez producentów określonych przyborów i urządzeń. 

W budynku stacji uzdatniania wody zaprojektowano: 
- węzeł sanitarny, którego wyposaŜenie stanowią: umywalka – 1 szt., miska ustępowa – 1 szt.  
- chlorownię, której wyposaŜenie stanowią: umywalka – 1 szt., oczomyjka – 1 szt.  
 

2.5. Materiały 

Wewnętrzne przewody kanalizacyjne naleŜy wykonywać z rur tworzywowych bezciśnieniowych (np. nieplastyfikowanego 
polichlorku winylu). 

Przewody (podejścia) odprowadzające ścieki od przyborów sanitarnych lub urządzeń przemysłowych do pionów spustowych 
powinny być wykonane w zasadzie z tych samych materiałów co piony spustowe. Podejścia odprowadzające ścieki o 
podwyŜszonej temperaturze, powinny być wykonane z materiału odpornego na temperaturę 100°C. 

Przybory i urządzenia oraz uzbrojenie przewodów kanalizacyjnych muszą spełniać wymagania określone w odpowiednich 
normach.  

2.6. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Do wykonania robót naleŜy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. 

2.7. Wymagania dotyczące transportu i składowania materiałów 

Ze względu na specyficzne cechy rur naleŜy spełnić następujące dodatkowe wymagania: 

- rury naleŜy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne wsporniki o 
maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuŜsze niŜ 1 m. 

- jeŜeli przewoŜone są luźno ułoŜone rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość ładunku nie 
powinna przekraczać 1 m. 
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- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części środków transportu 
jak śruby, łańcuchy , itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez zarysowaniem 
przez podłoŜenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu. 

- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą połoŜenia. Platforma samochodu powinna być 
ustawiona w poziomie. 

Według zaleceń producentów przewóz powinien odbywać się  przy temperaturze otoczenia 0oC do +30oC. 

Przybory i urządzenia naleŜy przewozić w sposób zabezpieczający przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem 
mechanicznym. 

Rury i kształtki naleŜy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego i 
temperaturą niŜszą niŜ 0oC lub przekraczającą 40 oC. 

Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłuŜej) rury powinny być chronione przed działaniem światła 
słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym materiałem lub wykonanie zadaszenia. NaleŜy 
zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i uległy deformacji. Oryginalnie 
zapakowane wiązki rur moŜna składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek 
winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki moŜna składować w stosach na równym podłoŜu, na podkładkach 
drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone 
przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 
warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o róŜnych średnicach winny być składowane odrębnie. 

Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami drewnianymi. 

Urządzenia sanitarne porcelanowe naleŜy składować w magazynach zamkniętych lub pod wiatami. 

2.8.  MontaŜ przewodów kanalizacyjnych 

Połączenia kielichowe rur z PVC typu P naleŜy wykonywać przy uŜyciu pierścienia gumowego średnicy dostosowanej do 
zewnętrznej średnicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod kątem 15—20°, naleŜy wsunąć do kielicha przy uŜyciu pasty 
poślizgowej, tak aby odległość między nim i podstawą kielicha wynosiła 0,5—1,0 cm. 

Minimalne średnice poziomych przewodów kanalizacyjnych powinny wynosić: 

100 mm - od pojedynczych misek ustępowych, wpustów piwnicznych oraz przyborów 
kanalizacyjnych w kuchniach, łazienkach, 

150 mm - od 2 i więcej misek ustępowych, wpustów podwórzowych, pionów deszczowych, 
przyborów kanalizacyjnych w zakładach zbiorowego Ŝywienia oraz przy kilku przewodach 
razem połączonych. 

Minimalne średnice pionowych przewodów spustowych i ich podejść do przyborów sanitarnych powinny wynosić: 

- 50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru, wpustu podłogowego, 

- 75 mm od kilku zlewów, zmywaków, zlewozmywaków, wanien, pisuarów, umywalek, wpustów podłogowych 

- 100 mm od pojedynczej lub kilku misek ustępowych. 

Dopuszczalne odchylenia od spadków przewodów poziomych, załoŜonych w projekcie technicznym, mogą wynosić ± 10%. 
Spadki podejść kanalizacyjnych wynikają z zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne z przewodem 
spustowym (pionem) i z zasady osiowego montaŜu elementów przewodów. 

Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) powinny być wykonane za pomocą trójników o kącie rozwarcia nie 
większym niŜ 45°. Stosowanie na tych przewodach czwórników nie jest dopuszczalne. Dopuszcza się stosowanie trójników o 
kącie 68° dla wpustów piwnicznych, podwórzowych oraz kanalizacji deszczowej. 

Przewody naleŜy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub w wsporników. Konstrukcja 
uchwytów lub wsporników powinna zapewniać odizolowanie przewodów od przegród budowlanych i ograniczenia 
rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. 

Pomiędzy przewodem a obejmą naleŜy stosować podkładki elastyczne. Obejmy uchwytów powinny mocować rurę pod kielichem. 

Na przewodach spustowych (pionach) naleŜy stosować na kaŜdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stałe, zapewniające 
przenoszenie obciąŜeń rurociągów, a dla przewodów z PVC i PP dodatkowo co najmniej jedno takie mocowanie przesuwane. 

Wszystkie elementy przewodów spustowych powinny być mocowane niezaleŜnie. 
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Maksymalne rozstawy uchwytów dla przewodów poziomych wynoszą: 

dla rur z PVC i PP średnicy od 50 do 110 mm - 1,0 m, 

dla rur z PVC i PP średnicy powyŜej 110 mm - 1,25 m, 

dla rur z pozostałych materiałów - 2,0 m. 

Kompensacja wydłuŜeń termicznych przewodów z PVC i PP łączonych za pomocą połączeń rozłącznych powinna być rozwiązana 
przez pozostawienie w kielichach w czasie montaŜu rur i kształtek luzu kompensacyjnego oraz przez właściwą lokalizację mocowań 
stałych i przesuwnych. Kompensację wydłuŜeń termicznych przewodów łączonych przez klejenie naleŜy zapewniać przez 
zastosowanie kompensatorów. 

Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podłogą naleŜy układać na podsypce z piasku grubości 15-20 cm; dno wykopów powinno 
znajdować się w gruncie rodzimym lub powinno być wysłane warstwą odpowiedniego materiału zabezpieczającego przed osiadaniem 
trasy kanalizacyjnej. W gruntach kat. I-IV przewody moŜna układać bez podsypki piaskowej. 

W razie niemoŜności układania przewodów kanalizacyjnych w ziemi pod podłogą piwnic dopuszcza się, w wyjątkowych 
przypadkach, montaŜ ich nad podłogą. Przewody te naleŜy układać na odpowiednich wspornikach, w sposób uniemoŜliwiający 
powstawanie załamań w miejscach połączeń. 

Przewody kanalizacyjne powinny spełniać warunki umoŜliwiające: 

- ich pionowe przewody spustowe powinny być wyposaŜone w rewizje słuŜące do czyszczenia przewodów; 

- czyszczaki na pionach naleŜy przewidywać na najniŜszej kondygnacji lub w miejscach, w których występuje zagroŜenie zatkania 
przewodów, 

- czyszczaki powinny mieć szczelne zamknięcia, umoŜliwiające łatwą eksploatację, lecz utrudniające dostęp osobom 
niepowołanym, 

Przewody spustowe naleŜy wyprowadzić jako rury wentylacyjne ponad dach powyŜej okien i drzwi prowadzących do 
pomieszczeń znajdujących się w odległości nie mniejszej niŜ 4 m od tych przewodów. Rury wentylacyjne powinny 
tworzyć w zasadzie pionowe przedłuŜenie przewodów spustowych. 

Górna część rury wentylacyjnej poniŜej dachu w odległości 0,5 m od jego powierzchni powinna mieć powiększoną średnicę w 
stosunku do średnicy pionu spustowego: 

dla pionów średnicy 50 mm i 70 mm - do 100 mm, 

dla pionu średnicy 100 mm  - do 150 mm. 

Dla przewodów średnicy większej niŜ 100 mm powiększenie średnicy rury wentylacyjnej nie jest wymagane. 

Rura wentylacyjna powinna być wyprowadzona ponad dach na wysokość 0,5-1,0 m. 

W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza się połączenie nie więcej niŜ trzech przewodów spustowych nad 
najwyŜej połoŜonymi przyborami kanalizacyjnymi do jednego przewodu stanowiącego wspólną rurę wentylacyjną. Pole 
powierzchni przekroju tej rury nie moŜe być mniejsze od 2/3 sumy powierzchni pól przekrojów połączonych przewodów 
wentylacyjnych. 

Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujących kanalizacyjne przewody spustowe do przewodów wentylacyjnych z 
pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodów dymowych i spalinowych. 

Zamknięcie przeciwzalewowe naleŜy umieszczać w miejscach łatwo dostępnych oraz zakładać w sposób nie tamujący 
odpływu ścieków z wyŜej połoŜonych urządzeń. 

2.9. MontaŜ przyborów i urządzeń 

Nie obudowane szafkami zmywaki i zlewozmywaki, a takŜe umywalki, pisuary i zlewy naleŜy mocować do ściany w sposób 
zapewniający łatwy demontaŜ oraz właściwe uŜytkowanie przyborów. Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego 
obciąŜonego siłą statyczną równą 500 N, przyłoŜoną w środku przedniej krawędzi obrzeŜa przyboru w czasie 3 godzin, nie 
powinna się odkształcić w sposób widoczny. Miski ustępowe i bidety naleŜy mocować do posadzek w sposób zapewniający 
łatwy demontaŜ i właściwe ich uŜytkowanie. Miski ustępowe powinny być ze wszystkich stron dostępne. Obmurowanie lub 
zabetonowanie ich obrzeŜy przy posadzce jest niedopuszczalne. Dopuszcza się stosowanie misek ustępowych i bidetów 
mocowanych do ściany. 
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Przybory i urządzenia łączone z urządzeniem kanalizacyjnym naleŜy wyposaŜyć w indywidualne zamknięcia wodne (syfony). 
Wysokość zamknięcia wodnego powinna gwarantować niemoŜność wysysania wody z syfonu podczas spływu wody z innych 
przyborów oraz przenikania zapachów z instalacji do pomieszczeń. Wysokość zamknięć wodnych dla przyborów sanitarnych 
powinna wynosić co najmniej: 

- przy miskach ustępowych, pisuarach, zlewach, zlewozmywakach, umywalkach, bidetach. wannach, automatycznych 
pralkach, wpustach piwnicznych itp. - 75 mm, 

- przy wpustach podłogowych - 50 mm, 

- przy przewodach spustowych deszczowych - 100 mm, 

- przy przewodach spustowych deszczowych odwadniających balkony - 50 mm. 

Zlewy naleŜy umieszczać na wysokości 0,50-0,60 m nad podłogą, licząc od góry krawędzi miski zlewu. Zlewozmywaki, jeŜeli 
nie są ustawione na szafkach naleŜy umieszczać na wysokości 0,80-0,90. 

Miski ustępowe i pisuary powinny być wyposaŜone w urządzenia spłukujące. 

Urządzenia kanalizacyjne przejmujące ścieki zanieczyszczone osadami lub błotem powinny mieć osadniki lub studzienki 
osadowe. Urządzenia odwadniające tereny przeznaczone do obsługi i mycia pojazdów mechanicznych naleŜy zaopatrzyć w 
specjalne osadniki - separatory na błoto, oleje i benzynę. 

3. Kontrola jakości robót 

3.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 6. 

3.2. Kontrola wykonania instalacji wodociągowych z tw. sztucznych 

Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadać następującym warunkom: 

a) pionowe przewody deszczowe wewnętrzne poddawać próbie na szczelność przez zalanie ich wodą na całej 
wysokości, 

b) podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji ścieków bytowo-gospodarczych naleŜy sprawdzić na szczelność w 
czasie swobodnego przepływu przez nie wody. 

c) kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo-gospodarcze sprawdza się na szczelność 
po napełnieniu wodą powyŜej kolana łączącego pion z poziomem poprzez oględziny 

4. Odbiór robót 

4.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 8. 

4.2. Zakres badań odbiorczych 

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej naleŜy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami podanymi w PN-81/B-10700/00 
i PN-81/B-10700/001, WTWiO cz. II „Instalacje sanitarne i przemysłowe" oraz WTWiO Rurociągów z tworzyw sztucznych. 

Odbiory międzyoperacyjne 
Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: 
- przebieg tras kanalizacyjnych, 
- szczelność połączeń, 
- sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 
- lokalizacja przyborów i urządzeń. 

Z przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego naleŜy sporządzić protokół odbioru technicznego - częściowego (Załącznik 
2). 
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Odbiór częściowy instalacji kanalizacyjnej 

Odbiorowi częściowemu naleŜy poddać te elementy urządzeń, które zanikają w wyniku postępu robót, jak np. wykonanie 
bruzd, przebić, wykopów oraz inne, których sprawdzenie jest utrudnione bądź niemoŜliwe w fazie odbioru końcowego. 

Z przeprowadzonego odbioru częściowego naleŜy sporządzić protokół odbioru technicznego - częściowego (Załącznik 3) oraz 
dołączyć wyniki badań odbiorczych. W protokole naleŜy jednoznacznie zidentyfikować lokalizację odcinków instalacji, które 
były objęte odbiorem częściowym. 

Odbiór końcowy instalacji kanalizacyjnej 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru końcowego po zakończeniu wszystkich robót montaŜowych oraz dokonaniu 
badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym. W ramach odbioru końcowego 
naleŜy sprawdzić w szczególności: 

- uŜycie właściwych materiałów i elementów urządzeń, 
- prawidłowość wykonania połączeń, 
- wielkość spadków przewodów, 
- odległości przewodów od przegród budowlanych i innych instalacji, 
- prawidłowość wykonania uchwytów (podpór) przewodów oraz odległości między uchwytami (podporami), 
- prawidłowość zainstalowania przyborów i urządzeń, 
- protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, 
- protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
- zgodność wykonanej instalacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi), WTWiO, 
odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentów materiałów, przyborów i urządzeń. 

Z odbioru końcowego naleŜy sporządzić protokół odbioru technicznego - końcowego (Załącznik 4). 

5. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót montaŜowych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moŜe być dokonane jednorazowo po 
wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru końcowego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na 
podstawie: 

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót potwierdzonych przez zamawiającego lub 
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montaŜowe instalacji kanalizacyjnych z tworzyw 
sztucznych uwzględniają: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 
- wykonanie występujących ewentualnie robót ziemnych, 
- wykonanie robót pomocniczych określonych w pkt. 5.2., 
- montaŜ rurociągów przyborów i urządzeń, 
- wykonanie prób szczelności, 
- usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót. 

6. Przepisy związane 

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne 
wymagania i badania. 
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PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej 
temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Niezmiękczony polichlorek winylu (PVC-U). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i 
systemu. 

PN-ENY 1329-2:2002(11) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i 
wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny 
zgodności. 

PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i 
wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

PN-ENY 1519-2:2002(U) Systemy przewodów  rurowych  z tworzyw sztucznych  do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i 
wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności. 

PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej 
temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli.  Polipropylen  (PP). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

PN-ENY 1451-2:2002(U) Systemy przewodów  rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i 
wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności. 

PN-85/M-75178.00 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania. 

PN-89/M-75178.01 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki. 

PN-89/M-75178.05 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty. 

 

7. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. Wydawnictwo 
Arkady. 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, 
Gazowej i Kanalizacji. 

Instrukcja Projektowania, MontaŜu i Układania 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. 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. im.). 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 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 późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001  r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) 
wraz ze zmianą opublikowaną w Dz. U. Nr 85 z 2005 r., poz. 729. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz 
sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych  
upowaŜnionych  do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub 
zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych  przepisów bezpieczeństwa i  higieny 
pracy (Dz.  U.  Nr  169, poz. 1650). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

- Rozporządzenie 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). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002  r. Nr  108, poz. 953 z późn. 
zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montaŜu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, 
poz. 2042). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 
2003 r. Nr 120, poz. 1133). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego 
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072 wraz ze zmianą opublikowaną w Dz. U. Nr 75 z 2005 r., poz. 664). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz ze zmianą opublikowaną w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 
z 2004 r., poz. 1156).
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Załącznik 1 
dnia.....................r. 

PROTOKÓŁ BADANIA SZCZELNO ŚCI INSTALACJI KANALIZACYJNEJ  

1. Identyfikacja instalacji 

Instalacja kanalizacyjna ...................................................................................  realizowana w ................................................ 

(nazwa miejscowości) 

zaprojektowana przez 

2. Przedmiot badania 

Badaniem objęto: 

(opis jednoznacznie identyfikujący zakres instalacji objęty badaniem) 

Poz. - Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi1' 
1. Inwestor     
2. Wykonawca     
3. Nadzór     
4. UŜytkownik     
5. Projektant     

'' dla osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnień budowlanych 
4. Opis badania: 

5. Wykonawca załączył do protokołu następujące dokumenty: 

6. Komisja stwierdza, Ŝe badanie: 

7. zostało przeprowadzone z wynikiem (pozytywnym)* (negatywnym)* 

8. poniewaŜ wynik badania był negatywny, instalacja powinna zostać przedstawiona do badania w terminie do dnia   
 * 

Na odwrotnej stronie niniejszego protokołu (nie zostały zamieszczone)* (zostały zamieszczone)* i podpisane inne ustalenia Komisji 
dotyczące przeprowadzonego badania. 

7. Podpisy członków Komisji 

Inwestor Wykonawca Nadzór UŜytkownik Projektant 

1. 2. 3. 4. 5. 
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             Załącznik 2 
dnia...............................r. 

PROTOKÓŁ ODBIORU MI ĘDZYOPERACYJNEGO INSTALACJI KANALIZACYJNEJ  

1. Identyfikacja instalacji 

Instalacja kanalizacyjna....................................................................................  realizowana 

w............................................... ul 

(nazwa miejscowości) 

zaprojektowana przez 

2. Przedmiot i zakres odbioru międzyoperacyjnego 

3. Skład Komisji 

 
Poz. - Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi" 
1. Inwestor     
2. Wykonawca     
3. Nadzór     
4. UŜytkownik     
5. Projektant     

'' dla osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnień budowlanych 

4. Wykonawca załączył do protokołu następujące dokumenty: 

5. Komisja stwierdza, Ŝe roboty poprzedzające wykonanie instalacji i będące przedmiotem odbioru 
międzyoperacyjnego: 

5.1. zostały zrealizowane (zgodnie)* (nie zgodnie)* z przedstawioną dokumentacją i w sposób (umoŜliwiaj ący)* (nie 
umoŜliwiaj ący)* prawidłowe wykonanie instalacji; 

5.2. poniewaŜ wynik odbioru mi ędzyoperacyjnego jest negatywny, roboty powinny zostać przedstawiona do 
ponownego odbioru w terminie do dnia 
Na odwrotnej stronie niniejszego protokołu (nie zostały zamieszczone)* (zostały zamieszczone)* i podpisane pozostałe 
ustalenia Komisji. 

6. Podpisy członków Komisji 

Inwestor Wykonawca Nadzór UŜytkownik Projektant 

 1. 2. 3. 4. 5. 
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                                                                                                                                                 Załącznik 3      dnia.......................................................................

PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO - CZ ĘŚCIOWEGO INSTALACJI KANALIZACYJNEJ  

1. Przedmiot odbioru 

Instalacja kanalizacyjna...................................................................................  realizowana 

w..................................................ul..................................................................................... 

(nazwa miejscowości) 

zaprojektowana przez .......................................................................................................... 

Projekt zweryfikowany przez.............................................................................................. 

2. Zakres odbioru częściowego: 

(opis jednoznacznie identyfikujący zakres instalacji objęty odbiorem częściowym) 

3. Skład Komisji 

 

Poz. - Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi1' 
1. Inwestor     
2. Wykonawca     
3. Nadzór     
4. UŜytkownik     
5. Projektant     

'' dla osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnień budowlanych 
4. Wykonawca przedstawił następuj ące dokumenty: 

a) umową..............................................................................................................................  

b) pozwolenie na budowę i dziennik budowy, 

c) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 

d).......................................................................................................................................... 

e).......................................................................................................................................... 

5. Komisja stwierdza, Ŝe część instalacji będąca przedmiotem odbioru została zrealizowana (zgodnie)* (nie 
zgodnie)* z umową, przedstawioną dokumentacją oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru, wobec 
tego (moŜe)* (nie moŜe)* zostać odebrana. 

6. (Ustala się, Ŝe odebrana część instalacji będzie konserwowana przez)* ................  
Na odwrotnej stronie niniejszego protokołu (nie zostały zamieszczone)* (zostały zamieszczone)* i podpisane pozostałe ustalenia, 
a tak Ŝe uwagi Komisji, w tym dotyczące terminu i zgodności wykonania z umową, stwierdzonych wad i terminu ich usunięcia 
itp. 

8. Podpisy członków Komisji 

Inwestor Wykonawca Nadzór UŜytkownik Projektant 

1. 2. 3. 4. 5. 

* niepotrzebne skreślić 
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PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO - KO ŃCOWEGO INSTALACJI KANALIZACYJNEJ  

1.  Przedmiot odbioru 

Instalacja kanalizacyjna ......................................................................................  realizowana 

w..................................................ul..................................................................................... 

                 (nazwa miejscowości) 

Zaprojektowana przez: ............ 

Projekt zweryfikowany przez: 

2. Skład Komisji 

 

Poz. - Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi1' 
1. Inwestor     
2. Wykonawca     
3. Nadzór     
4. UŜytkownik     
5. Projektant     

'' dla osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnień budowlanych 

3. Wykonawca przedstawił następuj ące dokumenty: 

a) umowę...............................................................................  

b) pozwolenie na budowę i dziennik budowy, 

c) ..................................................................................... 

4. Wykonawca załączył do protokołu następuj ące dokumenty: 

a) protokoły odbiorów technicznych - częściowych instalacji, 

b) dokumenty dotyczące podstawowych danych eksploatacyjnych, 

c) dokumentacje techniczną powykonawczą, 

d) protokół potwierdzający kompletność wykonanych prac, 

e) ................................................................................................................................... 

f) ............................................................................................................................................................. 

g) ............................................................................................................................................................. 

5. Komisja stwierdza, Ŝe instalacja została zrealizowana (zgodnie)* (nie zgodnie)* z umową,  
przedstawioną dokumentacją oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru. Instalacja (moŜe)* 
(nie moŜe)* być odebrana i uŜytkowana. 

6. (Ustala się, Ŝe po odbiorze instalacja zostaje przejęta do eksploatacji przez)* 

7. .................................................................................................................................................................. 

Na odwrotnej stronie niniejszego protokołu  (nie zostały zamieszczone)* (zostały zamieszczone)* i podpisane 
pozostałe ustalenia, a tak Ŝe uwagi Komisji, w tym dotyczące terminu i zgodności wykonania z umową, 
stwierdzonych wad i terminu ich usunięcia itp. 

8. Podpisy członków Komisji 

Inwestor Wykonawca Nadzór UŜytkownik Projektant 

1. 2. 3. 4. 5. 

* niepotrzebne skreślić 
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Instalacje wentylacji, ogrzewu i osuszania 

1. Wstęp 

1.1.  Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji wewnętrznych 
w budynku stacji uzdatniania wody. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach wymienionych w punkcie 
1.3. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

W zakres robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną wchodzi dostawa i montaŜ urządzeń instalacji: 

- wentylacji, 
- ogrzewania, 
- osuszania. 

WENTYLACJA  

Wentylacja sterowni - wyposaŜono w układ wentylacji grawitacyjno-mechanicznej. Nawiew powietrza będzie realizowany przez 
nawietrzaki podokienne, wywiew przez wentylator zamontowany w kominie wentylacyjnym. Wentylator zamontowany będzie w 
ścianie zewnętrznej. 

Wentylacja hali filtrów - wyposaŜono w układ wentylacji grawitacyjno-mechanicznej. Nawiew powietrza będzie realizowany 
przez nawietrzaki podokienne, wywiew przez wentylator w ścianie zewnętrznej.  

Wentylacja pomieszczenia W.C. - wyposaŜono w układ wentylacji grawitacyjno-mechanicznej. Nawiew powietrza będzie 
realizowany przez nawietrzak podokienny, wywiew przez wentylator ścienny. 

Wentylacja pomieszczenia chlorowni. - wyposaŜono w układ wentylacji grawitacyjno-mechanicznej. Nawiew powietrza będzie 
realizowany przez nawietrzak podokienny, wywiew przez wentylator kanałowy. 

OGRZEWANIE  

Do ogrzewania pomieszczeń budynku SUW dobrano konwektory elektryczne. Konwektory dostosowane są do przejściowego 
ogrzewania pomieszczenia. Grzejniki wyposaŜone są w wbudowane termoregulatory, które gwarantują regulację temperatury i 
łatwość obsługi. 

Na podstawie obliczeń zapotrzebowania na moc cieplną przewidziano montaŜ elektrycznych grzejników konwekcyjnych np. typu 
WKL firmy AEG: 

- hala filtrów – grzejnik elektryczny o mocy 1000 W – 5 szt,  

- W.C. - grzejnik elektryczny o mocy 1500 W - 1 szt., 

- sterownia – grzejnik elektryczny o mocy 1000 W – 1 szt. 

- chlorownia – grzejnik elektryczny o mocy 1000 W – 1 szt. 

Grzejniki posiadają moŜliwość regulacji mocy grzewczej. Ochrona IP24 (przeciwbryzgowa), II klasa bezpieczeństwa. 

OSUSZANIE 

Ze względu na wykraplaniu się wilgoci na rurociągach i urządzenia w hali filtrów pomieszczenie wyposaŜono w osuszacze 
kondensacyjne np. typu AD520 firmy Aerial ( wys. x szer. x gł – 56,4 x 32,9 x 42,3). 
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1.4. Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z dokumentacją projektową oraz określeniami 
podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2. Materiały 

WENTYLACJA  

Powierzchnie poszczególnych elementów urządzeń wentylacyjnych muszą być gładkie bez załamań i wgnieceń. Materiał 
powinien być jednorodny, bez wŜerów i wad walcowniczych. Połączenia rozłączne poszczególnych elementów urządzenia 
powinny być szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane. Powierzchnie stykowe kołnierzy powinny leŜeć w 
płaszczyźnie prostopadłej do osi otworu. 

Powłoki antykorozyjne. Blachy i kształtowniki naleŜy przed malowaniem oczyścić z rdzy i tłuszczu, krawędzie zaokrąglić, a 
zadziory usunąć. Stopień oczyszczenia przed nałoŜeniem powłok antykorozyjnych 2. Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego, 
jeŜeli nie są zastrzeŜone wymagania specjalne, jak dla klasy staranności wykonania 2 i typu pokrycia II. Powłoki antykorozyjne 
powinny być nałoŜone równomiernie. 

Wentylatory osiowe i promieniowe powinny odpowiadać następującym warunkom: 

- charakterystyki techniczne wentylatorów powinny być zgodne z charakterystykami określonymi w dokumentacji 
technicznej 

- dopuszczalne tolerancje w zakresie wydajności i spiętrzenia nie mogą przekraczać ± 10% 

- zapotrzebowanie na moc wentylatora w załoŜonym punkcie pracy nie moŜe przekraczać nominalnej mocy silnika 
elektrycznego, 

- wentylatory powinny być dostarczone w stanie złoŜonym lub w podzespołach, jeśli mają być stosowane wentylatory z 
przekładniami; wyjątek stanowić mogą wentylatory promieniowe duŜych wydajności, które ze względów montaŜowych 
wymagają dzielonej obudowy. 

Nawiewniki i wywiewniki powinny mieć szczególnie estetyczny wygląd. 

Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z moŜliwością przestawienia, a 
połoŜenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. 

W przypadku wymaganej regulacji wielkości strumienia powietrza nawiewniki i wywiewniki naleŜy wyposaŜyć w odpowiednie 
elementy regulacyjne. 

Wywietrzaki i nawietrzaki podokienne naleŜy wyposaŜyć w zabezpieczenie chroniące przed przedostawaniem się opadów 
atmosferycznych i kurzu do pomieszczeń wentylowanych. 

Materiały podstawowe, jak przewody i ich osprzęt oraz uzbrojenie otworów, nie wymagają opakowań i mogą być składowane 
pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjątkiem śrub i nakrętek, które wymagają opakowania skrzyniowego, 

- farb i lakierów oraz olejów, wymagających transportu w beczkach lub bańkach stalowych, 

- kratek wentylacyjnych, anemostatów itp. wymagających opakowań kartonowych, 

- aparatury kontrolno-pomiarowej, która wymaga opakowania skrzyniowego i składowania w pomieszczeniach 
zamkniętych i ogrzewanych. 

Opakowania szkieletowego wymagają: wentylatory osiowe i promieniowe, zespoły ogrzewczo-wentylacyjne, spręŜarki 
powietrzne, klimatyzatory, szafy sterownicze. 

2.1. MontaŜ urządzeń wprowadzających powietrze w ruch 

2.1.1. Wentylatory tak promieniowe jak i osiowe powinny być izolowane przeciwdrganiowo przez zastosowanie płyt 
amortyzacyjnych, dylatacji fundamentów, amortyzatorów gumowych lub spręŜynowych, kompensatorów itp. 
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2.1.2. Wentylatory powinny być tak zamontowane, aby dostęp do nich w czasie konserwacji lub demontaŜu nie nastręczał 
trudności, ani nie stwarzał zagroŜenia dla obsługi. 

2.1.3. Przed i po montaŜu wentylatorów naleŜy dokonać ręcznej próby ruchu wirnika i stwierdzić, czy nie występuje 
zakleszczenie lub tarcie wirnika o obudowę, a takŜe, czy szczelina między wirnikiem i obudową wentylatora jest 
jednakowa na całym obwodzie. 

2.1.4. Jeśli istnieje moŜliwość przedostania się do wentylatora skroplin, obudowa wentylatora powinna być odwodniona w 
najniŜszym punkcie, przez zamontowanie rurki syfonowej. 

2.1.5. Przy bezpośrednim czerpaniu powietrza z atmosfery otwór wlotowy wentylatora powinien być zaopatrzony w lej wlotowy 
z siatką ochronną. 

2.1.6. Wentylatory powinny być połączone z kanałami wentylacyjnymi za pomocą elastycznych króćców amortyzujących 
(brezent, skóra, igelit itp.)- Długość elastycznych króćców powinna wynosić 100—150 mm, wymiary i kształt króćców 
powinny być zgodne z wymiarami i kształtem otworów wentylatora. 

2.1.7. Wentylatory promieniowe zmontowane na zewnątrz budynku powinny mieć daszki ochronne nad silnikami 
elektrycznymi. 

2.1.8. Przekładnie z paskami klinowymi powinny być wyposaŜone w osłony z blachy lub blachy i siatki, z moŜliwością łatwego 
demontaŜu. 

2.2. MontaŜ urządzeń zakańczających układy wentylacyjne 

2.2.1. Wyrzutnie wentylacyjne powinny być w zasadzie sytuowane na dachu, w miejscach nie osłoniętych i przewiewnych. W 
stosunku do czerpni dachowych wyrzutnie naleŜy sytuować w odległości poziomej nie mniejszej niŜ: 

- 10 m przy usuwaniu powietrza niezapylonego, 

- 20 m przy usuwaniu powietrza zapylonego i toksycznego. 

2.2.2. Nawietrzaki, podokienne powinny być montowane pod parapetami okien w otworach ścian zewnętrznych za grzejnikami 
centralnego ogrzewania. Usytuowanie nawietrzaka powinno umoŜliwi ć swobodne nastawienie przesłony regulującej 
strumień napływającego powietrza. 

2.2.3. Mechanizmy nastawcze nawiewników i wywiewników powinny być łatwo dostępne i tak wykonane, aby łopatki kierujące 
i regulujące, prowadnice, talerze, stoŜki itp. MoŜna było ustawić w dowolnym punkcie w zakresie połoŜeń granicznych. 

2.2.4. Oś wywietrzaka dachowego powinna mieć połoŜenie pionowe, konstrukcja dachu zaś powinna być sprawdzona na 
obciąŜenie statyczne łączne z działaniem siły wiatru i ewentualnie cięŜaru opadów atmosferycznych. 

2.2.5. Połączenie wywietrzaka z dachem powinno być chronione fartuchem pierścieniowym z blachy ocynkowanej i 
uszczelnione. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu  

Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót 
zaakceptowanym przez Inwestora. 

4. Wymagania dotyczące transportu 

Samochody i inne środki transportu – odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 
organizacji Robót zaakceptowanym przez Inwestora. 
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5. Wymagania dotyczące wykonania robót 

Wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne".. 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne". 

6.1. Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru 

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i uŜytych Materiałów z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne". 

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót 

Jednostką obmiaru jest: 

- szt.: dla zainstalowanego wyposaŜenia, armatury, 

- kpl.: dla kompletnej instalacji, 

- m3: wykopów, robót ziemnych, 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" 

8.2. Warunki szczegółowe odbioru robót 

W trakcie odbioru naleŜy: 

- sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, ze stanem  faktycznym 
wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy, oraz innych dokumentów dotyczących jakości Materiałów i wyrobów 
uŜytych do Robót, wyników pomiarów i badań. 

- sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej, 

- sprawdzić w Dzienniku Budowy konsekwencje wpisów dotyczących Robót, 

- dokonać szczegółowych oględzin robót. 

W przypadku stwierdzenia odchyleń InŜynier ustala zakres robót poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje 
Wykonawca na swój koszt i w terminie uzgodnionym z InŜynierem. 

9. Przepisy związane 

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru robót budowlano-montaŜowych” t. II – Instalacje sanitarne i 
przemysłowe. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. 

- PN-B-03406 Zapotrzebowanie ciepła pomieszczeń o kubaturze do 600 m3. 

- Normy przynaleŜne. 
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Kod CPV 45332200-5 – Instalacje wodociągowe i z tworzyw sztucznych 

1. Wstęp 

1.1.  Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych w budynku stacji uzdatniania wody. 

1.2. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy montaŜu instalacji 
wodociągowych z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia i armatury, a takŜe niezbędne dla właściwego wykonania tej instalacji 
roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. 

Źródło zasilania wewnętrznej instalacji wodociągowej. 

Dla zasilania w wodę punktów poboru montowanych w obiekcie stacji uzdatniania wody zaprojektowano wewnętrzną instalację 
wodociągową, która będzie zasilana z rurociągu tłocznego zasilającego sieć wodociągową.       

Instalacja rozprowadzająca wodę w obiekcie SUW. 

Wewnętrzną instalację wodociągową zaprojektowano z rur PP PN10 o połączeniach zgrzewanych. Instalację zamontować na 
ścianach za pomocą uchwytów do rur PP. 

Do pomiaru objętości zuŜywanej wody na cele wewnętrzne SUW zaprojektowano wodomierz DN 15 mm typ JS, produkcji np. 
firmy "POWOGAZ". Wodomierz zostanie zamontowany w zestawie. Rozstaw zestawu w świetle między redukcjami wynosi 360 
mm. W skład zestawu wchodzi: 

- wodomierz JS1-1,0 m3/h, 

- zawór odcinający montowany przed wodomierzem o średnicy 3/4”, 

- zawór odcinający montowany za wodomierzem o średnicy 3/4”. 

Za zestawem wodomierzowym zaprojektowano montaŜ zaworu antyskaŜeniowego z odwodnieniem o średnicy 3/4” np. typu 
EA291NF firmy Danfoss. 

W zagospodarowaniu technologicznym obiektu SUW przewidziano montaŜ: 

- umywalki zamontowanej w pomieszczeniu chlorowni oraz w węźle sanitarnym, 

- oczomyjki w pomieszczeniu chlorowni, 

- dolnopłuka przy misce ustępowej, 

- punktu czerpalnego zewnętrznego i wewnętrznego zakończonego złączką do węŜa pozwalających na podłączenie węŜa 
do podlewania terenu stacji, oraz wykorzystania do celów porządkowych. 

Przewody do podlewania terenu stacji wewnątrz budynku wyposaŜono w zawór odcinający 1/2” pozwalający na odcięcie dopływu 
wody, co zabezpiecza przed zamarznięciem wody w przewodach w okresach zimowych.  

W węźle sanitarnym przewidziano montaŜ, na przewodzie zasilającym dolnopłuk, kątowego zaworu odcinającego o średnicy ½”. 

1.3. Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami przyjętymi w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
zeszycie nr 7 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Instalacji Wodociągowych” wydanych przez Centralny 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 

Instalacja wodociągowa – instalację wodociągową stanowią układy połączonych przewodów, armatury i urządzeń, słuŜące do 
zaopatrywania budynków w zimną i ciepłą wodę, spełniającą wymagania jakościowe określone w przepisach odrębnych 
dotyczących warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spoŜycia przez ludzi. 
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Instalacja wodociągowa wody zimnej – instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociągowej rozpoczyna się bezpośrednio 
za zestawem wodomierza głównego, a instalacja zimnej wody pochodzącej z własnego ujęcia (studni) od urządzenia, za pomocą 
którego jest pobierana woda z tego ujęcia. 

Instalacja wodociągowa wody ciepłej – instalacja ciepłej wody rozpoczyna się bezpośrednio za zaworem na zasileniu zimną wodą 
urządzenia do przygotowania ciepłej wody. 

Woda do picia – woda do picia to taka woda, która jest odpowiednia do spoŜywania przez ludzi i spełnia odpowiednie przepisy 
zgodne z dyrektywami EWG. 

Zestaw wodomierzowy – składa się z wodomierza oraz połączonych kształtek. 

Studzienka wodociągowa – obiekt na przewodzie wodociągowym przeznaczony do zainstalowania armatury – np. wodomierza. 

Urządzenie zabezpieczające – urządzenie słuŜące do ochrony jakości wody do picia, uniemoŜliwiające wtórne zanieczyszczenie 
wody (np. zawór antyskaŜeniowy, filtr). 

Armatura przepływowa instalacji wodociągowych – wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do sterowania przepływem wody w 
instalacji wodociągowej. 

Armatura czerpalna – wszelkiego rodzaju urządzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji wodociągowej. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WTWiO dla instalacji wodociągowych, specyfikacją techniczną 
(szczegółową) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

1.5. Dokumentacja robót montaŜowych instalacji wodociągowych 

Dokumentację robót montaŜowych instalacji wodociągowych stanowią: 

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. „w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu 
zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 

- projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072), 

- specyfikacja techniczna (szczegółowa) wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), 
sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072), 

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uŜytych wyrobów 
budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 

- dokumentacja powykonawcza, czyli wyŜej wymienione części składowe 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 późniejszymi zmianami). 

Roboty naleŜy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) wykonania i odbioru 
robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania. 
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2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne" pkt 2 

Materiały stosowane do montaŜu instalacji wodociągowych powinny mieć: 

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską 
za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeŜeli dotyczy ona wyrobu 
umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję 
Europejską, lub 

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ŝe są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, 
dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób 
budowlany". 

2.2. Rodzaje materiałów 

2.2.1. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych 

Rury i kształtki z tworzyw sztucznych muszą spełniać wymagania określone w odpowiednich normach: 

- z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) - PN-EN 1452-1÷5, 

- z polipropylenu (PP) PN ISO 15874-1÷5, PN-C-89207, 

- z polibutylenu (PB) PN-EN ISO 15876-1÷5, 

- z polietylenu (PE-X) PN-EN ISO 15875-1÷5. 

2.2.2. Armatura domowej sieci wodociągowej 

Armatura armatura przepływowa instalacji wodociągowej musi spełniać warunki określone w następujących normach: 

PN/M-75110÷11, PN/M-75113÷1 9, PN/M-75123÷26, PN/M-75144, PN/M-75147, PN/M-75150, PN/M-75167, PN/M-75172, 
PN/M-75180, PN/M-75206, 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Do wykonania robót naleŜy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość robót, 
zarówno w miejscach ich wykonania, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez inwestora. 

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. 

4. Wymagania dotyczące transportu 

4.1. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych 

Ze względu na specyficzne cechy rur naleŜy spełnić następujące dodatkowe wymagania: 

- rury naleŜy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne wsporniki o 
maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuŜsze niŜ 1 m, 

- jeŜeli przewoŜone są luźno ułoŜone rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość ładunku nie powinna 
przekraczać 1 m, 
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- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części środków 
transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez 
podłoŜenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu, 

- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą połoŜenia. Platforma samochodu powinna być ustawiona w 
poziomie. 

Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu armatury 

Armaturę naleŜy przewozić pakowaną w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem 
mechanicznym i wpływami czynników atmosferycznych. 

4.3. Składowanie materiałów 

4.3.1. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem 

Rury i kształtki naleŜy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego i 
temperaturą niŜszą niŜ 0°C lub przekraczającą 40°C. 

Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłuŜej) rury powinny być chronione przed działaniem światła słonecznego 
przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub 
wykonanie zadaszenia. NaleŜy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały 
deformacji. 

Oryginalnie zapakowane wiązki rur moŜna składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości maksymalnej 3 m, przy czym 
ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki moŜna składować w stosach na równym 
podłoŜu, na podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być 
z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie 
powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o róŜnych średnicach winny być składowane odrębnie. 

Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami drewnianymi. 

4.3.2. Składowanie armatury 

Armaturę naleŜy składować w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie niŜszej niŜ 0 °C. W pomieszczeniach składowania 
nie powinny znajdować się związki chemiczne działające korodująco. Armaturę z tworzyw sztucznych naleŜy przechowywać z 
dala od urządzeń grzewczych. 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót 

5.1. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do montaŜu instalacji wodociągowej z tworzyw sztucznych naleŜy: 

- wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek i armatury, 

- wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 

- wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów wodociągowych, 

- wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów wodociągowych. 

5.2. MontaŜ rurociągów 

Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt. 5.1. naleŜy przystąpić do właściwego montaŜu rur, kształtek i 
armatury. 

Rurociągi z tworzyw sztucznych mocowane będą bezpośrednio na ścianach wewnętrznych.  

W miejscu przejść rurociągów przez przegrody budowlane i ławy fundamentowe powinny być osadzone tuleje, przy czym w 
miejscach tych nie moŜe być połączeń rur. Przestrzeń między rurociągiem a tuleją ochronną, powinna być wypełniona 
szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzące przez strop powinny wystawać ok. 2 cm powyŜej posadzki. 

Wewnętrzne przewody wodociągowe powinny być układane w kierunkach prostopadłych i równoległych do ścian. 
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Spadki przewodów powinny zapewniać moŜliwość odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz moŜliwość 
odpowietrzenia przez najwyŜej połoŜone punkty czerpalne. 

Przewody wodociągowe mogą być prowadzone w obudowanych węzłach sanitarnych, przy czym naleŜy zapewnić dostęp do 
wszystkich zaworów odcinających odgałęzienia. 

Instalacje wodociągowe wykonywane z tworzyw sztucznych o podobnych właściwościach powinny być prowadzone w odległości 
min. 10 cm od rurociągów cieplnych - mierząc od powierzchni rur. W przypadku gdy odległość ta jest mniejsza niŜ 10 cm, 
naleŜy zastosować izolację cieplną. Przewody naleŜy równieŜ izolować, gdy działanie dowolnego źródła ciepła mogłoby 
spowodować podwyŜszenie temperatury ścianki rurociągu w przewodach wodociągowych powyŜej +30°C. 

Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych powyŜej przewodów elektrycznych. 

Odległość zewnętrznej powierzchni rury wodociągowej lub jej izolacji od ściany, stropu albo podłogi powinna wynosić co 
najmniej: 

dla przewodów średnicy                25 mm - 3 cm, 
jw., lecz                       32-50 mm - 5 cm, 
jw., lecz                     65 - 80 mm - 7 cm, 
jw., lecz                                                                                           100 mm -  10  
cm. 

Minimalne odległości przewodów wody zimnej i ciepłej od przewodów elektrycznych powinny wynosić 10 cm. 

Przewody naleŜy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub wsporników. Konstrukcja uchwytów 
lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaŜ instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie 
rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub 
wspornika naleŜy stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych 
powinna zapewniać swobodne przesuwanie się rur. 

Podejścia wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody. 

Nie wolno łączyć przewodów wodociągowych wody pitnej lub ciepłej z siecią przewodów zasilanych z innych źródeł; 
niedopuszczalne jest bezpośrednie połączenie wodne przewodów wodociągowych z przyborami sanitarnymi, kotłami i 
instalacjami centralnego ogrzewania oraz urządzeniami przemysłowymi. 

Przewody wodociągowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej zawartości pary wodnej, naleŜy 
izolować przed zamarznięciem lub wykraplaniem pary na zewnętrznej powierzchni rur. 

5.3. Połączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych 

Przed przystąpieniem do montaŜu rur i kształtek z tworzyw sztucznych naleŜy dokonać oględzin tych materiałów. 
Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, pozbawione porów, wgłębień  i  innych wad 
powierzchniowych w stopniu uniemoŜliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1. 

5.3.1. Połączenia zgrzewane 

Połączenia zgrzewane mogą być doczołowe lub elektrooporowe: 

- zgrzewanie doczołowe, które polega na łączeniu rur i kształtek przez nagrzanie ich końcówek do właściwej 
temperatury i dociśnięcie, bez stosowania dodatkowego materiału, 

- zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujące się tym, Ŝe kształtki polietylenowe (PE)zawierają jeden lub więcej integralnych 
elementów grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepło, w celu uzyskania połączenia zgrzewanego z 
bosym końcem lub rurą. 

Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nie powinny wystąpić wypływki stopionego 
materiału poza obrębem kształtek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym Ŝadna wypływka nie powinna powodować 
przemieszczenia drutu w kształtkach (elektrooporowych) co mogłoby spowodować zwarcie podczas łączenia. Na 
wewnętrznej powierzchni rur nie powinno wystąpić pofałdowanie. 

5.3.2. Połączenia mechaniczne zaciskowe 

Połączenia mechaniczne zaciskowe wykonuje się za pomocą złączek, które zaciskane są na końcówkach rur. Połączenia te mają 
zastosowanie w przewodach wodociągowych o średnicach do 110 mm. 
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5.4.3. Połączenia kielichowe na wcisk 

MontaŜ połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzoną uszczelką (pierścieniem 
elastomerowym), do określonej głębokości. Dopuszczalne jest stosowanie środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. NaleŜy 
zwrócić szczególną uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich (PVC-U). 

5.4.4. Połączenia klejone 

Połączenia klejone w montaŜu instalacji wodociągowych stosowane są dla rur i kształtek z PVC-U Powierzchnie łączonych 
elementów za pomocą kleju agresywnego muszą być czyste i odtłuszczone. NaleŜy bezwzględnie przestrzegać instrukcji 
producenta kleju. 

Pomieszczenie, w którym odbywa się klejenie musi być dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed otwartym ogniem z powodu 
tworzących się par rozpuszczalników. 

Rodzaj zastosowanych połączeń rur i kształtek powinien być zgodny z instrukcjami producentów tych materiałów. 

5.4. Materiały 

5.4.1. Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i ciepłej, które mogą stykać się bezpośrednio z wodą pitną, powinny być 
wykonane z materiałów nie wpływających ujemnie na jakość wody i mieć świadectwo o dopuszczeniu do stosowania, 
wydane przez jednostkę upowaŜnioną przez ministra zdrowia. 

5.4.2. Wewnętrzne instalacje wody zimnej naleŜy wykonywać z rur i łączników tworzywowych. 

5.4.3. Wewnętrzne instalacje ciepłej wody naleŜy wykonywać z materiałów o odporności korozyjnej dostosowanej do stopnia 
agresywności wody. 

5.5.  Połączenia z armaturą 

Przed przystąpieniem do montaŜu armatury naleŜy dokonać oględzin jej powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej. 

Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu 
uniemoŜliwiającym spełnienie wymagań norm określonych w pkt. 2.2.2. 

Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) danej 
instalacji. W przypadkach koniecznych, wynikających z dokumentacji technicznej, powinna być stosowana armatura 
przemysłowa lub specjalna. 

Zawory przelotowe z kurkiem spustowym naleŜy zainstalować w najniŜszych punktach instalacji oraz na kaŜdym pionie 
wodociągowym. Zawory te powinny być zlokalizowane w miejscach łatwo dostępnych. 

JeŜeli w dokumentacji technicznej nie podano specjalnych wymagań, wysokość ustawienia armatury czerpalnej powinna być 
następująca: 

a) zawory czerpalne do zlewów oraz baterie ścienne do umywalek, zmywaków, zlewozmywaków — 0,25—0,35 m nad 
przyborem, licząc od górnej krawędzi przedniej ścianki przyboru do osi wylotu podejścia czerpalnego, 

JeŜeli w projekcie nie są podane specjalne wymagania, oś armatury czerpalnej ściennej powinna pokrywać się z osią symetrii 
przyboru. 

Do baterii i zaworów czerpalnych stojących naleŜy stosować łączniki elastyczne, ograniczające rozchodzenie się hałasu i drgań 
powodowanych działaniem tej armatury. 

Wysokość ustawienia armatury czerpalnej nad podłogą lub przyborem naleŜy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi 
w WTWiO dla instalacji wodociągowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajów połączeń armatury z instalacją 
naleŜy wykonać przestrzegając instrukcji wydanych przez producentów określonych materiałów. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 6. 
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6.2. Kontrola wykonania instalacji wodociągowych z tw. sztucznych 

Kontrolę wykonania instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych naleŜy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi 
w WTWiO „Instalacji wodociągowych" (zeszyt nr 7) 

Są to badania wstępne polegające na pulsacyjnym podnoszeniu ciśnienia w instalacji do wartości ciśnienia próbnego (3-krotnie) i 
obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przecieków i roszenia oraz spadku ciśnienia (moŜe wystąpić wyłącznie 
spowodowane elastycznością przewodów z tworzyw sztucznych) obserwuje się instalację jeszcze 1/2 godziny, jeŜeli w dalszym 
ciągu nie występują przecieki i roszenie oraz spadek ciśnienia nie większy niŜ 0,6 bara, przystępuje się do badania głównego. 

Badanie główne polega na podniesieniu ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego i obserwacji instalacji przez 2 godziny. 
JeŜeli badanie główne zostało zakończone wynikiem pozytywnym - brak przecieków i roszenia oraz spadek ciśnienia nie 
większy niŜ 0,2 bara - to uznaje się, Ŝe instalacja wodociągowa została wykonana w sposób prawidłowy, chyba Ŝe wymagane są 
jeszcze badania uzupełniające przez producenta przewodów z tworzyw sztucznych. Wartość ciśnienia próbnego naleŜy przyjąć 
zgodnie z określoną w dokumentacji technicznej i WTWiO. 

Badanie szczelności instalacji moŜemy równieŜ przeprowadzić spręŜonym powietrzem (zgodnie z pkt. 11.3.4. zeszytu nr 7 
WTWiO). 

Warunkiem uznania wyników badania spręŜonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku ciśnienia na manometrze podczas 
badania. JednakŜe jest to badanie dość niebezpieczne i naleŜy ściśle przestrzegać wymogów określonych w ww. pkt. WTWiO. 

Dla instalacji ciepłej wody, po wykonaniu badań szczelności wodą zimną z wynikiem pozytywnym, naleŜy dodatkowo 
przeprowadzić badanie szczelności wodą o temp. 60°C, przy ciśnieniu roboczym. 

Z przeprowadzonych badań naleŜy sporządzić protokół (Załącznik nr 1). 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i dołączonymi 
do niej specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi), w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

> Długość rurociągów: 

- naleŜy liczyć od końcówki ostatniego łącznika w podejściu do wodomierza (od strony instalacji) bądź od zaworu 
odcinającego na wprowadzeniu rurociągów do budynków (w przypadkach,  gdy wodomierz jest na zewnątrz 
budynku) – do końcówki podejścia do poszczególnych punktów czerpania wody, 

- oblicza się w metrach ich długości osiowej, wyodrębniając ilości rurociągów w zaleŜności od rodzajów rur i ich 
średnic oraz rodzajów połączeń bez odliczania długości łączników oraz armatury łączonych na gwint, nie wlicza 
się natomiast do długości rurociągów armatury kołnierzowej, 

- podejścia do urządzeń i armatury wlicza się do ogólnej długości rurociągów, a niezaleŜnie od tego do przedmiaru 
wprowadza się liczby podejść według średnic rurociągów i rodzajów podejść. Przy ustalaniu liczby podejść naleŜy 
odrębnie liczyć podejścia wody zimnej, odrębnie - wody ciepłej, 

- długość rurociągów w obejściach elementów konstrukcyjnych wlicza się do ogólnej długości rurociągów, 

- długość rurociągów w kompensatorach wlicza się do ogólnej długości rurociągów. 

> Elementy i urządzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy się w sztukach lub kompletach. 

> Próbę szczelności ustala się dla całkowitej długości rur instalacji z uwzględnieniem podziału według średnic oraz rodzajów 
budynków. 
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8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 8. 

8.2. Zakres badań odbiorczych 

8.2.1. Badania przy odbiorze instalacji wodociągowej.  

Badania przy odbiorze instalacji wodociągowej naleŜy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 
WTWiO Instalacji wodociągowych. Zakres badań odbiorczych naleŜy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji 
wodociągowej. Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy inwestorem i 
wykonawcą z tym, Ŝe powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze szczelności, zabezpieczenia instalacji wodociągowej 
wody ciepłej przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury, zabezpieczenia przed moŜliwością 
pogorszenia jakości wody wodociągowej w instalacji oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji, zabezpieczenia instalacji 
wodociągowej przed moŜliwością przepływów zwrotnych. Zakres tych badań określony został w pkt. 11 WTWiO. 

Podczas dokonywania badań odbiorczych naleŜy wykonywać pomiary: 

- temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu ±0,5 C, 

- spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów róŜnicowych zapewniających dokładność odczytu nie mniejszą 
niŜ 10 Pa. 

8.2.2. Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji wodociągowej 

Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji tzw. odbiór międzyoperacyjny naleŜy przeprowadzić dla robót przykładowo 
wyszczególnionych w pkt. 5.2. 

Z przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego naleŜy sporządzić protokół odbioru (Załącznik 2). 

8.2.3. Odbiór techniczny częściowy instalacji wodociągowej 

Odbiór techniczny częściowy dotyczy części instalacji do których zanika dostęp w miarę postępu robót. Dotyczy on na przykład: 
przewodów ułoŜonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanałach nieprzełazowych, przewodów 
układanych w rurach osłonowych w warstwach podłogi, uszczelnień przejść przez przegrody budowlane, których 
sprawdzenie będzie niemoŜliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego końcowego. 

Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego końcowego jednak bez oceny 
prawidłowości pracy instalacji. W ramach odbioru częściowego naleŜy: 

- sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z dokumentacją projektową oraz 
dołączonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi), 

- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach WTWiO, 

- przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 

Po dokonaniu odbioru częściowego naleŜy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót (Załącznik 3) 
oraz dołączyć wyniki niezbędnych badań odbiorczych. W protokole naleŜy jednoznacznie zidentyfikować lokalizację odcinków 
instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. 

8.2.4. Odbiór techniczny końcowy instalacji wodociągowej 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po: 

- zakończeniu wszystkich robót montaŜowych, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 

- wypłukaniu, dezynfekcji i napełnieniu instalacji wodą 

- dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym. 

W ramach odbioru końcowego naleŜy: 

- uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi (szczegółowymi) i WTWiO, 
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- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach WTWiO, 

- sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, 

- sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych. 

Z odbioru technicznego końcowego naleŜy sporządzić protokół (Załącznik 4). 

9.  Przepisy związane 

9.1. Normy 

PN-EN 806-1:2004 - Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do 
spoŜycia przez ludzi. Część 1: Postanowienia ogólne. 

PN-81/B-10700.00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne 
wymagania i badania. 

PN-83/B-10700.04 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody 
zimnej z polichlorku winylu i polietylenu. 

PN-B-10720:1998 - Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. 

9.2. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 1452-1:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu 
(PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne. 

PN-EN 1452-2:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu 
(PVC-U) do przesyłania wody. Rury. 

PN-EN 1452-3:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu 
(PVC-U) do przesyłania wody. Kształtki. 

PN-EN 1452-4:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu 
(PVC-U) do przesyłania wody. Zawory i wyposaŜenie pomocnicze. 

PN-EN 1452-5:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu 
(PVC-U) do przesyłania wody. Przydatność do stosowania w systemie. 

PN-EN ISO 15874-1:2004(U) - Systemy przewodów rurowych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 
1: Wymagania ogólne. 

PN-EN ISO 15874-2:2004(U) - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. 
Polipropylen (PP). Część 2: Rury. 

PN-EN ISO 15874-3:2004(U) - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. 
Polipropylen (PP). Część 3: Kształtki. 

PN-EN ISO 15874-5:2004(U) - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. 
Polipropylen (PP). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie. 

PN-C-89207:1997 - Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R. 

PN-EN ISO 15876-1:2004(U) - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. 
Polibutylen (PB). Część 1: Wymagania ogólne. 

PN-EN ISO 15876-2:2004(U) - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. 
Polibutylen (PB). Część 2: Rury. 

PN-EN ISO 15876-3:2004(U) - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. 
Polibutylen (PB). Część 3: Kształtki. 

PN-EN ISO 15876-5:2004(U) - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. 
Polibutylen (PB). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie. 

PN-EN ISO 15875-1:2004(U) - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. 
Polietylen sieciowany (PE-X). Część 1: Wymagania ogólne. 

PN-EN ISO 15875-2:2004(U) - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. 
Polietylen sieciowany (PE-X). Część 2: Rury. 
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PN-EN ISO 15875-3:2004(U) - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. 
Polietylen sieciowany (PE-X). Część 3: Kształtki. 

PN-EN ISO 15875-5:2004(U) - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. 
Polietylen sieciowany (PE-X). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie. 

PN-79/M-75110 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe wydłuŜone. 

PN-79/M-75111 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawór umywalkowy stojący. 

PN-79/M-75113 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawór z ruchomą wylewką. 

PN-78/M-75114- Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe. 

PN-78/M-75115 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie wannowe. 

PN-80/M-75116 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie wannowa piecykowa. 

PN-78/M-75117 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie natryskowa. 

PN-80/M-75118 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe stojące. 

PN-78/M-75119 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie wannowe stojące. 

PN-74/M-75123 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Armatura toaletowa. Głowice suwakowe. 

PN-74/M-75124 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojąca rozsuwalna. 

PN-75/M-75125 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe stojące kryte. 

PN-77/M-75126 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe stojące jednootworowe. 

PN-80/M-75144 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Wylewki ruchome. 

PN-78/M-75147 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Mieszacze natryskowe. 

PN-76/M-75150 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Natrysk dźwigniowy. 

PN-70/M-75167 - Armatura domowej sieci wodociągowej. PrzedłuŜacze. 

PN-69/M-75172 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Spust do zbiorników płuczących. 

PN-80/M-75180 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory pływakowe. 

PN-75/M-75206 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe. 

PN-ISO 4064-1:1997 - Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania. 

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 - Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne. 

PN-ISO 4064-3:1997 - Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody badań i 
wyposaŜenie. 

PN-ISO 7858-1:1997 - Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. 
Wodomierze sprzęŜone. Wymagania. 

PN-ISO 7858-2:1997 - Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. 
Wodomierze sprzęŜone. Wymagania instalacyjne. 

PN-ISO 7858-3:1997 - Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. 
Wodomierze sprzęŜone. Metody badań. 

PN-88/M-54901.00 - Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Wymagania i badania. 

PN-88/M-54901.01 - Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Osłonki. 

PN-88/M-54901.02 - Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. PrzedłuŜacze. 

PN-92/M-54901.03 - Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Łączniki. 

PN-92/M-54901.04 - Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Nakrętki do łączników. 

PN-88/M-54901.05 - Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Uszczelki. 

PN-EN 1717:2003 - Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne 
wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny. 
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PN-71/B-10420 - Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-67/C-89350 - Kleje do montaŜu rurociągów z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Klej W. 

9.3. Inne  

9.4.  Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych - zeszyt 7 - COBRTI INSTAL. 

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja Techniki 
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji. 

- Instrukcja Projektowa, MontaŜu i Układania 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. 

9.5.  Ustawy 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 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 późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. 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 wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 
72, poz. 747). 

9.6.  Rozporządzenia 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - w sprawie geodezyjnej 
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich jednostek 
organizacyjnych upowaŜnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu  i formy aprobat oraz 
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

- Rozporządzenie 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). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) wraz ze zmianą opublikowaną w Dz. U. Nr 33 z 2003 
r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156). 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody 
przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718). 
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Załącznik 1 

..........................................., dnia ....................... r. 

PROTOKÓŁ BADANIA ODBIORCZEGO INSTALACJI WODOCI ĄGOWEJ 

1. Identyfikacja instalacji 

Instalacja wodociągowa ...................................................................... realizowana  w ......................................................... ul. 
................................................................ 

(nazwa miejscowości) 

zaprojektowana przez ............................................................................................... 

2. Przedmiot badania 

Badaniem objęto: 
.............................................................................................................................................................................................. 

(opis jednoznacznie identyfikujący zakres instalacji objęty badaniem) 

3. Skład Komisji 

Poz. – Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi1) 

1. Inwestor 

2. Wykonawca 

3. Nadzór 

4. UŜytkownik 

5. Projektant 

1) dla osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnień budowlanych 

4. Opis badania: 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

5. Wykonawca załączył do protokołu następujące dokumenty: 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

6. Komisja stwierdza, Ŝe badanie: 

6.1. zostało przeprowadzone z wynikiem (pozytywnym)* (negatywnym)* 

6.2. poniewaŜ wynik badania był negatywny, instalacja powinna zostać przedstawiona do badania 

w terminie do dnia ...........................* 

Na odwrotnej stronie niniejszego protokołu (nie zostały zamieszczone)* (zostały zamieszczone)* i 

podpisane inne ustalenia Komisji dotyczące przeprowadzonego badania. 

7. Podpisy członków Komisji 

Inwestor Wykonawca Nadzór UŜytkownik Projektant 

1. 2. 3. 4. 5. 

................................................................................................................................................. 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik 2 

..........................................., dnia ....................... r. 

PROTOKÓŁ ODBIORU MI ĘDZYOPERACYJNEGO INSTALACJI WODOCI ĄGOWEJ 

1. Identyfikacja instalacji 

Instalacja wodociągowa ...................................................................... realizowana 

w ......................................................... ul. ................................................................ 

(nazwa miejscowości) 

zaprojektowana przez ............................................................................................... 

Projekt zweryfikowany przez .................................................................................... 

2. Przedmiot i zakres odbioru międzyoperacyjnego 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

3. Skład Komisji 

Poz. – Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi1) 

1. Inwestor 

2. Wykonawca 

3. Nadzór 

4. UŜytkownik 

5. Projektant 

1)) dla osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnień budowlanych 

4. Wykonawca załączył do protokołu następujące dokumenty: 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

5. Komisja stwierdza, Ŝe roboty poprzedzające wykonanie instalacji i będące przedmiotem odbioru 

międzyoperacyjnego: 

5.1. zostały zrealizowane (zgodnie)* (nie zgodnie)* z przedstawioną dokumentacją i w sposób 

(umoŜliwiaj ący)* (nie umoŜliwiaj ący)* prawidłowe wykonanie instalacji; 

5.2. poniewaŜ wynik odbioru mi ędzyoperacyjnego jest negatywny, roboty powinny zostać 

przedstawiona do ponownego odbioru w terminie do dnia .................................* 

Na odwrotnej stronie niniejszego protokołu (nie zostały zamieszczone)* (zostały zamieszczone)* i 

podpisane pozostałe ustalenia Komisji. 

6. Podpisy członków Komisji 

Inwestor Wykonawca Nadzór UŜytkownik Projektant 

1. 2. 3. 4. 5. 

................................................................................................................................................. 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik 3 

..........................................., dnia ....................... r. 

PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO – CZ ĘŚCIOWEGO INSTALACJI WODOCI ĄGOWEJ 

1. Przedmiot odbioru 

Instalacja wodociągowa ...................................................................... realizowana 

w ......................................................... ul. ................................................................ 

(nazwa miejscowości) 

zaprojektowana przez ............................................................................................... 

Projekt zweryfikowany przez .................................................................................... 

2. Zakres odbioru częściowego: 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

(opis jednoznacznie identyfikujący zakres instalacji objęty odbiorem częściowym) 

3. Skład Komisji 

Poz. – Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi1) 

1. Inwestor 

2. Wykonawca 

3. Nadzór 

4. UŜytkownik 

5. Projektant 

1) dla osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnień budowlanych 

4. Wykonawca przedstawił następujące dokumenty: 

a) umowę .................................................................................................................. 

b) pozwolenie na budowę i dziennik budowy, 

c) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 

d) ............................................................................................................................... 

e) ............................................................................................................................... 

5. Komisja stwierdza, Ŝe część instalacji będąca przedmiotem odbioru została zrealizowana 

(zgodnie)* (nie zgodnie)* z umową, przedstawioną dokumentacją oraz warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru, wobec tego (moŜe)* (nie moŜe)* zostać odebrana. 

6. (Ustala się, Ŝe odebrana część instalacji będzie konserwowana przez)* ...... 

7. ............................................................................................................................... 

Na odwrotnej stronie niniejszego protokołu (nie zostały zamieszczone)* (zostały zamieszczone)* i 

podpisane pozostałe ustalenia, a tak Ŝe uwagi Komisji, w tym dotyczące terminu 

i zgodności wykonania z umową, stwierdzonych wad i terminu ich usunięcia itp. 

8. Podpisy członków Komisji 

Inwestor Wykonawca Nadzór UŜytkownik Projektant 

1. 2. 3. 4. 5. 

................................................................................................................................................. 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik 4 

..........................................., dnia ....................... r. 

PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO – KO ŃCOWEGO INSTALACJI WODOCI ĄGOWEJ 

1. Przedmiot odbioru 

Instalacja wodociągowa ...................................................................... realizowana 

w ......................................................... ul. ................................................................ 

(nazwa miejscowości) 

zaprojektowana przez ............................................................................................... 

Projekt zweryfikowany przez .................................................................................... 

2. Skład Komisji 

Poz. – Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi1) 

1. Inwestor 

2. Wykonawca 

3. Nadzór 

4. UŜytkownik 

5. Projektant 

1) dla osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnień budowlanych 

3. Wykonawca przedstawił następujące dokumenty: 

a) umowę .................................................................................................................. 

b) pozwolenie na budowę i dziennik budowy, 

c) ............................................................................................................................... 

4. Wykonawca załączył do protokołu następujące dokumenty: 

a) protokoły odbiorów technicznych – częściowych instalacji, 

b) dokumenty dotyczące podstawowych danych eksploatacyjnych, 

c) dokumentacje techniczną powykonawczą, 

d) protokół potwierdzający kompletność wykonanych prac, 

e) ............................................................................................................................... 

f) ............................................................................................................................... 

5. Komisja stwierdza, Ŝe instalacja została zrealizowana (zgodnie)* (nie zgodnie)* z umową, 

przedstawioną dokumentacją oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru. Instalacja (moŜe) 

* (nie moŜe)* być odebrana i uŜytkowana. 

6. (Ustala się, Ŝe po odbiorze instalacja zostaje przejęta do eksploatacji przez)* 

7. ............................................................................................................................... 

Na odwrotnej stronie niniejszego protokołu (nie zostały zamieszczone)* (zostały zamieszczone)* i 

podpisane pozostałe ustalenia, a tak Ŝe uwagi Komisji, w tym dotyczące terminu i zgodności wykonania z 

umową, stwierdzonych wad i terminu ich usunięcia itp. 

8. Podpisy członków Komisji 

Inwestor Wykonawca Nadzór UŜytkownik Projektant 

1. 2. 3. 4. 5. 

* niepotrzebne skreślić 
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Kod CPV 45262300 – BETONOWANIE – 45262311 betonowanie konstrukcji oraz 45262350 betonowanie bez 
zbrojenia 

1. Wstęp 

1.1.  Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa 
inŜynieryjnego, które zostaną wykonane w ramach zadania pn. „Remont Stacji Uzdatniania Wody w m. Gosław”. 

1.2.  Zakres robót objętych ST 

Zakres robót betonowych obejmuje wykonanie monolitycznych konstrukcji betonowych, Ŝelbetowych lub elementów 
konstrukcyjnych obiektów projektowanych na podstawie Dokumentacji Projektowej następujących obiektów: 

- w budynku stacji uzdatniania wody.  

- ogrodzenia terenu stacji z bramą dwuskrzydłową i furtką. 

- fundament studzien ujęciowych. 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i 
Ŝelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inŜynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynności mających 
na celu wykonanie robót związanych z: 

– przygotowaniem mieszanki betonowej, 

– wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 

– układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 

– pielęgnacją betonu. 

2. Materiały 

Materiały do wykonania robót budowlanych poszczególnych obiektów naleŜy stosować zgodnie z dokumentacją projektową. 

Są to następujące materiały: 

Budynek technologiczny  

fundamenty w posadzce 

Zaprojektowano stopę fundamentową prostopadłościenną ; 

-jedną (1) stopę fundamentową F1 pod aerator,  

Stopy w płaszczyŜnie podstawy, wierzchu i boków (wszystkie płaszczyzny) zazbrojono siatkami z prętów o średnicy 12 mm, o 
oczkach siatki 10x10 cm, siatka zbrojeniowa z prętów powinna zostać osadzona w bloku stopy fundamentowej 5 cm nad dolną 
jego płaszczyzną.  

Beton płyt posadzki i stóp B25, stal zbrojeniowa A-III. 

kanały Ŝelbetowe w posadzce  

Kanały mają płyty denne grubości 15 cm i ściany pionowe grubości 12 cm zazbrojone prętami o średnicy 8 i 10 mm. Beton 
kanałów B25, stal zbrojeniowa A-III . 

Obudowa studni ujęciowej 

- beton B15 

- stal zbrojeniowa A-III 

2.1.  Składniki mieszanki betonowej 

2.1.1. Cement – wymagania i badania 

Cement pochodzący z kaŜdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701. 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy: 
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– dla betonu klasy B25 – klasa cementu 32,5 NA, 

– dla betonu klasy B30, B35 i B40 – klasa cementu 42,5 NA, 

– dla betonu klasy B45 i większej – klasa cementu 52,5 NA. 

Do kaŜdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). KaŜda partia dostarczonego cementu 
przed jej uŜyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 

Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeŜeli nie ma pewności, Ŝe dostarczany jest tam tylko jeden 
rodzaj cementu z tej samej cementowni. 

Przed uŜyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym badaniom: 

– oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996, PN-EN 196-6;1997, 

– sprawdzenie zawartości grudek. 

Wyniki wyŜej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą spełniać następujące 
wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata): 

– początek wiązania – najwcześniej po upływie 60 minut, 

– koniec wiązania – najpóźniej po upływie 10 godzin. 

Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości: 

– wg próby Le Chateliera – nie więcej niŜ 8 mm, 

– wg próby na plackach – normalna. 

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek (zbryleń), nie dających się 
rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się występowania w cemencie większej niŜ 20% cięŜaru 
cementu ilości grudek niedających się rozgnieść w palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki naleŜy usunąć poprzez 
przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaŜą niezgodność z 
normami, cement nie moŜe być uŜyty do wykonania betonu. 

Magazynowanie: 

– cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków 
przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); 

– cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Ŝelbetowe przystosowane do pneumatycznego załadunku i 
wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w 
zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych 
ścianach). 

PodłoŜa składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed ściekami wody 
deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zaleŜny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moŜe być uŜyty do betonu 
po okresie: 

– 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

– po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach 

zamkniętych. 

KaŜda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w sposób 
umoŜliwiający jej łatwe rozróŜnienie. 

2.1.2. Kruszywo 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia pozwalającą na 
wykonanie partii betonu o stałej jakości. 

Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na umocnionym i czystym 
podłoŜu w sposób uniemoŜliwiający mieszanie się. 

Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z wymaganiami normy PN-B-
06714.40. 
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W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. 

W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. 

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niŜ: 

– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

– 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leŜącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania. 

Do betonów klas B30 i wyŜszych naleŜy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze 
ziarna 16 mm. 

Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, Ŝe zostały one zbadane w placówce badawczej wskazanej przez 
zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania dotyczące grysów granitowych i bazaltowych. 

Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

– zawartość pyłów mineralnych – do 1%, 

– zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłuŜonych płaskich) – do 20%, 

– wskaźnik rozkruszenia: 

dla grysów granitowych – do 16%, 

dla grysów bazaltowych i innych – do 8%, 

– nasiąkliwość – do 1,2%, 

– mrozoodporność według metody bezpośredniej – do 2%, 

– mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, 

– reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywoływaćzwiększenia wymiarów 
liniowych ponad 0,1%, 

– zawartość związków siarki – do 0,1%, 

– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 

– zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-06714.26. 

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i 
kopalnianego uszlachetnionego. 

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach: 

– do 0,25 mm – 14÷19%, 

– do 0,50 mm – 33÷48%, 

– do 1,00 mm – 53÷76%. 

Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 

– zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%, 

– reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywoływać zwiększenia wymiarów 
liniowych ponad 0,1%, 

– zawartość związków siarki – do 0,2%, 

– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 

– zawartość zanieczyszczeń organicznych – nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-06714.26, 

– w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 

Piasek pochodzący z kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 

– oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15, 

– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12, 

– oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń obcych, 

– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13. 
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Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla kaŜdej partii kruszywa wyników jego pełnych badań wg normy PN-B-
06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora 
nadzoru. 

W przypadku, gdy kontrola wykaŜe niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, uŜycie takiego 
kruszywa moŜe nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym 
sprawdzeniu. NaleŜy prowadzić bieŜącą kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury 
roboczej betonu. 

2.1.3. Woda zarobowa – wymagania i badania 

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. 

JeŜeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania. 

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu 

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 

– napowietrzającym, 

– uplastyczniającym, 

– przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 

Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 

– napowietrzająco-uplastyczniających, 

– przyśpieszająco-uplastyczniających. 

Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut 

Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 

2.2.  Beton 

Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inŜynieryjnych musi spełniać następujące wymagania: 

– nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-B-06250, 

– mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niŜ 20% po 150 cyklach 
zamraŜania i odmraŜania (F150); badanie wg normy PN-B-06250, 

– wodoszczelność – większa od 0,8MPa (W8), 

– wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5. 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilości wody 
zapewnić szczelne ułoŜenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. 

Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru. 

Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. 

Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność przy 
zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niŜ 42% przy kruszywie grubym do 16 mm. 

Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 

– z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku 
w/c i o wymaganej konsystencji zawierających róŜną, ale nie większą od dopuszczalnej, ilość piasku, 

– za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez wibrowanie charakteryzuje 
się największą masą objętościową. Wartość parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c 
charakteryzującego mieszankę betonową naleŜy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie 
uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o róŜnych wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej 
teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance moŜna 
skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. Maksymalne ilości cementu w zaleŜności od klasy betonu 
są następujące: 

– 400 kg/m3 – dla betonu klas B25 i B30, 
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– 450 kg/m3 – dla betonu klas B35 i wyŜszych. 

Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach naturalnych 
(średnia temperatura dobowa nie niŜsza niŜ 10ºC), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie naleŜy określić jako równą 1,3 
RbG. 

Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-B-06250 nie powinna przekraczać: 

– wartości 2% – w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 

– wartości 3,5÷5,5% – dla betonu naraŜonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm, 

– wartości 4,5÷6,5% – dla betonu naraŜonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm. 

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250 symbolem K-3. 
Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. 

Dopuszcza się dwie metody badania: 

– metodą Ve-Be, 

– metodą stoŜka opadowego. 

RóŜnice pomiędzy załoŜoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w normie PN-B-06250 nie mogą 
przekraczać: 

– ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 

– ±10 mm przy pomiarze stoŜkiem opadowym. 

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać aparatem Ve-Be. 

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stoŜka opadowego. 

3. Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dozatory musza mieć 
aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym 
działaniu (zabrania się stosowania mieszanek wolnospadowych). 

Do podawania mieszanek naleŜy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do 
zagęszczania mieszanki betonowej naleŜy stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między 
prętami zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się 
jednakowymi drganiami na całej długości. 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

Transport mieszanki betonowej naleŜy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. gruszek). Ilość „gruszek” 
naleŜy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia 
betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej moŜna wykonywać 
przy pomocy pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuŜszy niŜ: 

– 90 min. – przy temperaturze +15ºC, 

– 70 min. – przy temperaturze +20ºC, 

– 30 min. – przy temperaturze +30ºC. 

5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 5. Wykonawca przedstawia 
Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 
wykonywane roboty budowlane. 
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5.1.  Zalecenia ogólne 

Rozpoczęcie robót betoniarskich moŜe nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę szczegółowego programu i 
dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmującej: 

– wybór składników betonu, 

– opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

– sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

– sposób transportu mieszanki betonowej, 

– kolejność i sposób betonowania, 

– wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 

– sposób pielęgnacji betonu, 

– warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 

– zestawienie koniecznych badań. 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowość wykonania wszystkich 
robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

– prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 

– prawidłowość wykonania zbrojenia, 

– zgodność rzędnych z projektem, 

– czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny, 

– przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułoŜonego w miejscu przerwy roboczej, 

– prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw 
izolacyjnych, itp., 

– prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, 
sączków, kotw, rur itp.), 

– gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251. 

Betonowanie moŜna rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

5.2.  Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji betonu, który 
moŜe zapewnić Ŝądane w ST wymagania. 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością: 

– ±2% – przy dozowaniu cementu i wody, 

– ±3% – przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku. 

Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. Przy dozowaniu składników 
powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania naleŜy ustalić 
doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niŜ 2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych naleŜy stosować 
pojemniki o konstrukcji umoŜliwiającej łatwe ich opróŜnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. 
Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej 
nie naleŜy zrzucać z wysokości większej niŜ 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, 
naleŜy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 
8,0 m). 

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych naleŜy przestrzegać wymogów dokumentacji technologicznej, która 
powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
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– w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową naleŜy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy bądź 
teŜ za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową naleŜy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, 

– przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosować wibratory wgłębne. 

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej naleŜy spełniać następujące warunki: 

– wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej niŜ 0,65 
odległości między prętami zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie poziomej, 

– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 

– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi naleŜy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8 cm w warstwę poprzednią i 
przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30 s., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 

– kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego działania 
wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5 m, 

– belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i charakteryzować się 
jednakowymi drganiami na całej długości; 

– czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 
s., 

– zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku 
długości elementu; rozstaw wibratorów naleŜy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 

Przerwy w betonowaniu naleŜy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione w Projektantem, a w prostszych przypadkach 
moŜna się kierować zasadą, Ŝe powinna ona być prostopadła do powierzchni elementu. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu 
stwardniałego ze świeŜym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa 
cementowego oraz zwilŜenie wodą. 

PowyŜsze zabiegi naleŜy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. W przypadku przerwy w układaniu betonu 
zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niŜ w ciągu 3 godzin lub po 
całkowitym stwardnieniu betonu. JeŜeli temperatura powietrza jest wyŜsza niŜ 20ºC, czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania naleŜy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 
ułoŜonego betonu. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takŜe w nocy, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie 
odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

5.3.  Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

Betonowanie konstrukcji naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ plus 5ºC, zachowując warunki 
umoŜliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie 
wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana 
konstrukcja. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5ºC, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru 
oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20ºC w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed 
utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróŜniania betoniarki nie powinna być 
wyŜsza niŜ 35ºC. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, naleŜy zabezpieczyć miejsce 
robót za pomocą mat lub folii. 

5.4.  Pielęgnacja betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi osłonami 
zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ +5ºC naleŜy nie później niŜ po 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć 
pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Przy temperaturze otoczenia +15ºC i wyŜszej beton naleŜy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 
1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. 
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Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania 
przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

5.5.  Wykańczanie powierzchni betonu 

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 

– wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomami i 
wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 

– pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 

– równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10260; 
wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niŜ 2 mm. 

Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. JeŜeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego 
wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań naleŜy wszystkie wystające 
nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. 

Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

5.6.  Deskowania 

Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) naleŜy wykonać według projektu 
technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. 

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. 

Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeŜej masy betonowej i uderzeniami przy jej 
wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: 

– szybkość betonowania, 

– sposób zagęszczania, 

– obciąŜenia pomostami roboczymi. 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

– zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 

– zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 

– zapewniać odpowiednią szczelność, 

– zapewniać łatwy ich montaŜ i demontaŜ oraz wielokrotność uŜycia, 

– wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań moŜna uŜyć desek z drzew 
iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm. 

Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie nie moŜna zastosować 
połączenia na pióro i wpust, naleŜy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na 
uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznic. 

Sfazowania naleŜy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. 

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszą być wykonywane w deskowaniu z 
zastosowaniem wykładzin. 

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki naleŜy wykonać wg wymagań dokumentacji projektowej. 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.1.  Badania kontrolne betonu 

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję naleŜy w trakcie betonowania pobierać 
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próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niŜ: 

– 1 próbka na 100 zarobów, 

– 1 próbka na 50 m3 betonu, 

– 3 próbki na dobę, 

– 6 próbek na partię betonu. 

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się, przygotowuje i bada w 
okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. JeŜeli próbki pobrane i badane jak wyŜej wykaŜą wytrzymałość niŜszą od 
przewidzianej dla danej klasy betonu, naleŜy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. JeŜeli wyniki tych badań 
będą pozytywne, to beton naleŜy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. 

W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza się w 
uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuŜszym 
niŜ 90 dni. 

Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie krótszym niŜ od 28 dni. 

Dla określenia nasiąkliwości betonu naleŜy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania 
obiektu oraz kaŜdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie 
regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-B-06250. 

Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 

Nasiąkliwość zaleca się równieŜ badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. Dla określenia mrozoodporności betonu naleŜy 
pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kaŜdorazowo przy zmianie 
składników i sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 
mm. Próbki naleŜy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 

Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-B-
06250 liczba próbek reprezentujących daną partię betonu moŜe być zmniejszona do 6, a badanie naleŜy przeprowadzić w okresie 
28 dni. 

Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz 
kaŜdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niŜ 160 
mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm. 

Próbki przechowywać naleŜy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy PN-B- 06250. 

Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub inne 
uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a takŜe gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru 
wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

JeŜeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, naleŜy opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do 
wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą 
ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 

Badania powinny obejmować: 

– badanie składników betonu, 

– badanie mieszanki betonowej, 

6.2.  Tolerancja wykonania 

6.2.1. Wymagania ogólne 

– RozróŜnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się w przypadku wykonywania 
elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności konstrukcji o powaŜnych konsekwencjach jej zniszczenia 
oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym. 

– Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych z podaniem: 

a) zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale, 

b) innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wartościami podanymi w normie, łącznie z 
określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi, 
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c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji. 

– Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach projektowych. 

– Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi podłuŜnych i poprzecznych 
osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub słupów. 

– Odchylenia poziome wzdłuŜ wysokości budynku powinny przyjmować wartości róŜnoimienne w stosunku do układu 
rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym naleŜy podjąć działania korygujące. 

6.2.2. System odniesienia 

– Przed przystąpieniem do robót na budowie naleŜy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą osnową geodezyjną stanowiące 
przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-
74/N-02211. 

– Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

6.2.3. Fundamenty (ławy-stopy) 

– Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niŜ: ± 10 mm przy klasie tolerancji 
N1, ± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

– Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie 

powinno być większe niŜ: ± 20 mm przy klasie tolerancji N1, ± 15 mm przy klasie tolerancji N2. 

6.2.4. Słupy i ściany 

– Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie 
powinno być większe niŜ: ± 10 mm przy klasie tolerancji N1, ± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

– Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do słupów i ścian 
sąsiednich nie powinno być większe niŜ: ± 15 mm przy klasie tolerancji N1, ± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

– Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach) na kaŜdym poziomie nie powinno być 
większe niŜ: ± 20 mm przy L ≤ 30 m, ± 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m, ± 0,10 (L+500) przy L ≥ 500 m. 

– Dopuszczalne odchylenie słupa lub ściany od pionu pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji o wysokości h nie powinny 
być większe niŜ: ± h/300 przy klasie tolerancji N1, ± h/400 przy klasie tolerancji N2. 

– Dopuszczalne wygięcie słupa lub ściany pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji nie powinno być większe niŜ: ± 10 mm 
lub h/750 przy klasie tolerancji N1, ± 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2. 

– Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupa lub ściany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na wysokości ∑hi w 
stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna być większa niŜ: n 300 / hi ∑przy klasie tolerancji N1,n 400 / hi 
∑przy klasie tolerancji N2. 

6.2.5. Belki i płyty 

– Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być większe niŜ: ± 10 mm przy klasie 
tolerancji N1, ± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

– Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być większe niŜ: ± L/300 lub 15 mm 
przy klasie tolerancji N1, ± L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

– Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niŜ: ± 15 mm przy klasie tolerancji N1, ± 10 
mm przy klasie tolerancji N2. 

– Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niŜ: ± 10 mm przy klasie tolerancji N1, ± 5 mm 
przy klasie tolerancji N2. 

– Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niŜ: ± 15 mm przy klasie tolerancji N1, ± 10 mm 
przy klasie tolerancji N2. 

– Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji nie powinno być 

większe niŜ: ± 15 mm przy klasie tolerancji N1, ± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

– Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyŜszej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy nie powinno być 
większe niŜ: ± 20 mm przy Hi ≤ 20 m, ± 0,5 (Hi+20) przy 20 m < Hi < 100 m, ± 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100 m. 

6.2.6. Przekroje 
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– Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niŜ: ± 0,04 li lub 10 mm przy 
klasie tolerancji N1, ± 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

– Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz odchylenie płaszczyzny bocznej 
od pionu nie powinno być większe niŜ: ± 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, ± 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji 
N2. 

– Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niŜ: –10 mm przy klasie tolerancji N1, –5 mm przy 
klasie tolerancji N2. 

– Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niŜ: –10 mm przy klasie tolerancji 
N1, –5 mm przy klasie tolerancji N2. 

6.2.7. Powierzchnie i krawędzie 

– Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być większe niŜ: 7 
mm przy klasie tolerancji N1, 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

– Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być większe niŜ: 15 mm przy 
klasie tolerancji N1, 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

– Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny być 
większe niŜ: 5 mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2. 

– Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny być większe niŜ: 6 
mm przy klasie tolerancji N1, 4 mm przy klasie tolerancji N2. 

– Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od obrysu) w płaszczyźnie nie 
powinno być większe niŜ: L/100 ≤ 20 mm przy klasie tolerancji N1, L/200 ≤ 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

– Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niŜ: 4 mm przy klasie tolerancji 
N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2. 

6.2.8. Otwory i wkładki 

– Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niŜ: ± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

Jednostką obmiaru jest 1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość 
konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 
cm2. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.1. Odbiór robót 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz pisemnymi decyzjami 
Inspektora nadzoru. 

8.2.  Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

– pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, 

– inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty 
potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

8.3.  Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakończenia robót 
betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. 
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9.  Przepisy związane 

9.1. Normy 

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe. Podstawy projektowania. 

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiały. 

PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Wymagania i badania. 

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Projektowanie. 

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego uŜytku. 

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania. 

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badań. 

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu wiązania. 

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie ilości wody wydzielającej się samoczynnie z 
mieszanki betonowej. 

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie absorpcji kapilarnej. 

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w podczerwieni. 

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości suchej substancji. 

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości chlorków rozpuszczalnych w 
wodzie. 

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości alkaliów w domieszkach. 

PN-B-06250 Beton zwykły. 

PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie. 

PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za 
pomocą młotka Schmidta typu N. 

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości. 

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 

PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda przesiewania. 

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren. Wskaźnik kształtu. 

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości. 

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. 

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
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PN-C-04541 Woda i ścieki. Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po praŜeniu, straty przy praŜeniu oraz substancji 
rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych. 

PN-C-04554/02 Woda i ścieki. Badania twardości. Oznaczanie twardości ogólnej powyŜej 0,337 mval/dm3 metodą 
wersenianową. 

PN-C-04566/02 Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych 
metodą kolorymetryczną z tiofluoresceiną z kwasem o-hydroksyrtęciobenzoesowym. 

PN-C-04566/03 Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych 
metodą tiomerkurymetryczną. 

PN-C-04600/00 Woda i ścieki. Badania zawartości chloru i jego związków oraz zapotrzebowania chloru. Oznaczenie 
pozostałego uŜytecznego chloru metodą miareczkową jodometryczną. 

PN-C-04628/02 Woda i ścieki. Badania zawartości cukrów. Oznaczanie cukrów ogólnych, cukrów rozpuszczonych i skrobi 
nierozpuszczonej metodą kolorymetryczną z antronem. 

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania. 

PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. 

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i określenia. 

PN-M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne wymiary. 

PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogólne wymagania i badania 
oraz eksploatacja. 

PN-M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i badania. 

PN-M-47900.03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania. 

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia. 

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania. 

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania. 

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania jakością i zapewnienie jakości. 

9.2. Inne  

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 

– 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych, 

– 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych, 

– Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 

10. Izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne, szczeliny dylatacyjne 

10.1. Wymagania ogólne dotyczące izolacji 

Izolacje powinny spełniać następujące wymagania: 

- izolacje muszą stanowić ciągły i szczelny układ oddzielający budowle lub jej części od wody lub pary 
wodnej 

- izolacje muszą ściśle przylegać do izolowanego podkładu. Nie mogą pękać, a ich powierzchnia musi być 
gładka bez lokalnych wgłębień i wybrzuszeń 

- - miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodów instalacyjnych i elementów 
konstrukcyjnych powinny być uszczelnione w sposób wykluczający przeciekanie wody między tymi 
przewodami lub elementami i izolacją 

Izolacje naleŜy wykonywać w warunkach umoŜliw łających prawidłową ich realizację, a mianowicie: 1 .po ukończeniu robót 
poprzedzających roboty izolacyjne 2.po naleŜytym obniŜeniu poziomu wody gruntowej, jeśli zachodzi taka potrzeba 3.w 
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temperaturze otoczenia nie niŜszej niŜ 5*C - dla izolacji z materiałów bitumicznych przy stosowaniu lepiku na gorąco; 10OC -dla 
izolacji z materiałów bitumicznych przy stosowaniu lepiku na zimno; 15OC - dla izolacji z folii z tworzyw sztucznych 

Podczas robót izolacyjnych naleŜy chronić układane warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz moŜliwością 
zawilgocenia i zalania wodą Normy związane: 

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno 

PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 

PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco 

PN-63/B-24626 Lepik smołowy stosowany na gorąco 

PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa smołowa (na tekturze). 

PN-79/B-27617 Papa asfaltowa (na tekturze) 

PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 

BN-79/6751-02 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej, 

BN-82/6753-01 Asfaltowa emulsja anionowa do izolacji wodochronnych 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne 

10.2. Materiały 

Wszelkie materiały do wykonywania izolacji wodochronnych muszą odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
państwowych lub świadectwach Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczających dany materiał do stosowania w 
budownictwie. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów producenta stwierdzających ich jakość nie mogą być dopuszczone 
do stosowania. 

Nie moŜna stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

Do izolacji pionowej naleŜy stosować emulsje asfaltowe na zimno, do izolacji poziomej ław fundamentowych papę asfaltowana 
lepiku, do izolacji posadzek na gruncie folię izolacyjną budowlaną grubości 0,9 mm, do izolacji stropodachu folię 
paroizolacyjną o przepuszczalności pary wodnej 2,0+2,5 g/m2/dobę. 

10.3. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót 

Do wykonywania robót naleŜy dysponować następującym sprzętem i narzędziami:  

- kocioł do podgrzewania lepików i mas stosowanych na gorąco 

- łopatka drewniana w kształcie wiosła o długości około 1,5 m do mieszania masy stopionej w kotle 

- czerpak o pojemności ok. 5 1 na kiju do nalewania lepiku z kotła do wiader wiadra do roznoszenia lepiku 

- szczotki do rozsmarowywania lepiku lub emulsji asfaltowej  

- szpachle, 

- łopatki drewniane, 

- lampy lutownicze 

- młot do rozbijania brył lepiku 

- nóŜ do krajania papy lub folii 

- skrobak do czyszczenia z resztek zaprawy 

- szczotkę do zamiatania śmieci, kurzu itp. z podkładu 

- sprzęt wymagany w przepisach BHP i przeciwpoŜarowych (pasy ochronne, sznury, skrzynki z piaskiem, 
łopaty, gaśnice ftp.) 

10.4. Transport materiałów 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez InŜyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

10.5. Szczegółowy opis wykonywania robót 

10.5.1. Izolacja pionowa z emulsji asfaltowej 

Izolacje naleŜy wykonać emulsją asfaltową na zimno. Pierwsze dwie warstwy naleŜy wykonać z emulsji do gruntowania, 
trzecia z emulsji nawierzchniowej. 

Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie moŜe przekraczać 5 %. KaŜdą następną warstwę moŜna 
nanosić dopiero po całkowitym wyschnięciu warstwy poprzedniej. Izolacja musi być połączona z izolacja poziomą ścian. 

10.5.2 Izolacja ław fundamentowych 

Izolacje ław fundamentowych naleŜy wykonać z 2 warstw papy asfaltowej na lepiku asfaltowym na gorąco, przyklejonych do 
podłoŜa i sklejonych lepikiem między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni. Grubość warstw lepiku między podkładem 
i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi warstwami izolacji powinna wynosić 1.0+1,5 mm. Szerokość zakładów 
papy zarówno podłuŜnych jak i poprzecznych w kaŜdej warstwie powinna być nie mniejsza niŜ 10 cm. Izolacja powinna 
wystawać co najmniej  1  cm z kaŜdej strony ściany (po otynkowaniu). 

10.5.3 Izolacje z folii z tworzyw sztucznych posadzek na gruncie 

Izolację przeciwwilgociową naleŜy wykonywać jako jednowarstwową z folii izolacyjnej budowlanej grubości 0,9 mm. 
Folię naleŜy łączyć na zakłady szerokości 3+5 cm. zakłady naleŜy zgrzewać lub spawać. 

10.5.4 Izolacja z folii paroizolacyjnej stropodachu 

Izolację naleŜy wykonać z folii paroizolacyjnej o przepuszczalności pary wodnej 2.0+2.5 g/m2/dobę. Folię 
naleŜy układać jednowarstwowo bezpośrednio na stropie. 

10.5.5 Izolacje i wykładziny chemoodporne 

Izolację  naleŜy wykonywać  ściśle wg rozwiązań  zawartych w projekcie a poszczególne warstwy izolacji wykonywać na 
podstawie instrukcji producenta. 

10.5.6 Izolacje szczelin dylatacyjnych zbiorników 

Do wykonania szczelin dylatacyjnych naleŜy zastosować taśmy dylatacyjne z PCW, o szerokości określonej w projekcie. 

Taśmy są wytwarzane z miękkiego PCW przez wytłaczanie plastycznej masy przez specjalnie wykrojone ustniki. Taśmy 
typu O, 3 i 4(mają szerokość 115,200 oraz 350 mm i nadają się do stosowania w szczelinach dylatacyjnych elementów 
Ŝelbetowych, w których obie połówki taśmy mogą być zabetonowane. 

Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych taśmami z PCW polega na zabetonowaniu obu brzegów taśmy w konstrukcji po obu 
stronach szczelin, zarówno poziomych jak i pionowych. NaleŜy unikać wypełniania szczelin z załoŜonymi taśmami PCW 
bezpośrednio preparatami asfaltowymi, gdyŜ działają one na PCW szkodliwie. 

10.5.7 Izolacje systemowe wewnętrznych ścian zbiorników, komór, koryt 

W obiektach zbiornikowych, komorach wypełnionych ściekami i korytach powierzchnie betonowe naleŜy zabezpieczyć 
izolacją powłokową wysokiej jakości o grubości warstwy 3 mm. Powierzchnie przed wykonywaniem izolacji naleŜy oczyścić 
za pomocą piaskowania lub hydropiaskowania. Następnie oczyszczone podłoŜe naleŜy nasączyć kapilarnie wodą (jeŜeli 
zastosowany system przewiduje). Na tak przygotowane podłoŜe naleŜy nanieść szczotką lub wałkiem taka ilość warstw aby 
osiągnąć grubość powłoki 3 mm. KaŜdą następną warstwę nanosimy po stwardnieniu poprzedniej, tj. po ok. 16-72 
godzin. 

Dla uzyskania gładkiej powierzchni naleŜy uŜywać stalowej packi. 

10.5.8 Uszczelnienie przejść rurociągów przez ściany zbiornika 

Przejście rurociągów przez ściany zbiorników naleŜy uszczelnić przy pomocy łańcuchów uszczelniających. 
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Za pomocą łańcuchów moŜna uszczelniać rury i kable od średnicy zewnętrznej 25 mm. Łańcuchy pojedyncze naleŜy 
stosować aby zabezpieczyć szczelność do 0,25 MPa. Dla ciśnienia 0,5 MPa naleŜy stosować łańcuch podwójny. Wolna 
przestrzeń , którą moŜna uszczelniać mieści się w granicach od 26 mm do 188 mm. Otwór w ścianie naleŜy tak wykonać, 
aby wolna przestrzeń mieściła się w podanych granicach. Sposób montaŜu łańcucha uszczelniającego: 

1 .opasać rurę łańcuchem i połączyć oba końce 

2.przesunąć łańcuch na rurze w otwór 

3.równomiernie dociągnąć śruby - elementy łańcucha uszczelniają połączenie. 

Ilość segmentów łańcucha uszczelniającego musi być wyraŜona liczbą całkowitą. JeŜeli wynik obliczeń nie jest liczba 
całkowitą, to segmenty dobieramy przyjmując zasadę, Ŝe wartości po przecinku mniejszych od 5 wynik zaokrąglamy w dół a 
dla wartości większych w górę. 

10.5.9 Wymagania szczegółowe prowadzenia robót 

Roboty izolacyjne wykonujemy kiedy spełnione są następujące warunki pogodowe: 

- kiedy panuje bezwietrzna pogoda lub wykonano zabezpieczenia oraz wykonano zabezpieczenia 
przeciwdeszczowe (roboty na zewnątrz) oraz kiedy temperatura otoczenia nie jest niŜsza niŜ +5 °C 

- roztwór asfaltowy do gruntowania moŜna stosować przy temperaturze poniŜej 5 °C, jednak nie niŜszej niŜ 0° C 
, jeŜeli temperatura w ciągu doby nie była niŜsza niŜ 0° C. 

Sztywność podkładów: 

- podkłady pod izolacje powinny być trwałe i nieodksztalcalne. Wytrzymałość podkładów na ściskanie powinna 
być nie mniejsza niŜ 90 kG/cm2, 

- Jako podkład pod izolację moŜe słuŜyć beton wyrównany i zatarty packą drewnianą lub tynk cementowy (co 
najmniej II rodzaj) z dodatkiem uszczelniającym lub bez. Wszelkie załamania powierzchni powinny być 
zaokrąglone promieniem 3 do 5 cm oraz wyrobione wymagane spadki podłoŜa. 

Powierzchnie podkładów: 

- powierzchnie podkładów powinny być równe, czyste, odtłuszczone i odpylone. Wypukłości i wgłębienia na 
powierzchni podkładu powinny być nie mniejsze niŜ2mm. Pęknięcia na powierzchni podkładu o szerokości 
większej niŜ2"mm naleŜy zaszpachlować kitem asfaltowym wg PN-74/B-301 75 Kit asfaltowy uszczelniający. 

- podkład  powinien być  w stanie powietrzno-suchym. W przypadku stosowania do gruntowania emulsji 
asfaltowej wg PN-B-24002 Asfaltowa emulsja anionowa, podkład moŜe być wilgotny. 

- styki róŜnych płaszczyzn (krawędzie, naroŜa itp.) powinny być zaokrąglone. Promień zaokrąglenia powinien 
być nie mniejszy niŜ 3,0 cm. Spadki podkładu w kierunku kratki ściekowej lub kanału powinny być zgodne z 
wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsze niŜ 1 %. 

10.6. Kontrola Jakości robót 

Kontrolą jakości robót naleŜy objąć cały proces wykonywania izolacji. Kontrola powinna obejmować: 

- badanie materiałów po dostarczeniu ich na budowę zgodnie z warunkami według 2.1.10.2 

- badanie podkładu pod izolację Badanie powinno obejmować sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i 
dopuszczalnej wilgotności podkładu 

- rejestrację usterek (nierówności, pęknięć i ubytków w podkładzie, braku zaokrągleń lub sfazowań w naroŜach, braku 
prawidłowości osadzania wpustów itp) 

- sprawdzenie poprawności spadków podłoŜa - 

- sprawdzenie prawidłowości zagruntowania podkładu badanie kaŜdej warstwy izolacji w izolacjach wielowarstwowych. 
Badanie powinno obejmować: 

- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej 

- sprawdzenie poprawności i dokładności obrobienia naroŜy, miejsc przenikania przewodów i innych 
elementów przez izolację oraz wszelkich innych miejsc wraŜliwych na przecieki. 
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10.7. Odbiór robót izolacyjnych. 

JeŜeli przeprowadzone badania dadzą wynik dodatni wykonane roboty izolacyjne naleŜy uznać jako wykonane prawidłowo i 
zgodnie z normą PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. 

W przypadku gdy chociaŜ jedno z badań dało wynik ujemny, całość robót izolacyjnych lub ich część nie spełniająca wymagań 
naleŜy uznać za niezgodne z wymaganiami normy; w tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić izolacje do 
stanu odpowiadającemu wymaganiom normy i przedstawić je do ponownego odbioru. Z odbioru robót naleŜy sporządzić 
protokół odbioru robót oraz sporządzić odpowiedni wpis do dziennika budowy. 
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Kod CPV 45262300 – BETONOWANIE – 45262310 Zbrojenie 

1. Wstęp 

1.1.  Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zbrojenia 
betonu w konstrukcjach Ŝelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach oraz obiektach budownictwa inŜynieryjnego, które 
zostaną wykonane w ramach zadania pn. „Remont Stacji Uzdatniania Wody w m. Gosław”. 

1.2.  Zakres robót objętych ST 

Zakres robót betonowych obejmuje wykonanie monolitycznych konstrukcji betonowych, Ŝelbetowych lub elementów 
konstrukcyjnych obiektów mowo projektowanych na podstawie Dokumentacji Projektowej następujących obiektów: 

- budynku stacji uzdatniania wody - fundament pod urządzenia technologiczne. 

- ogrodzenia terenu stacji z bramą dwuskrzydłową i furtką. 

- podłoŜe betonowe do studzien ujęciowych. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji budynków oraz obiektów 
budownictwa inŜynieryjnego. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót związanych z: 

– przygotowaniem zbrojenia, 

– montaŜem zbrojenia, 

– kontrolą jakości robót i materiałów. 

Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentów, podpór, murów, konstrukcje szkieletowe, płyty, belki, podciągi, 
gzymsy oraz konstrukcje związane z wyposaŜeniem i obsługą obiektów. 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami 
Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7. 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 

2.1.  Stal zbrojeniowa 

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej 

Do zbrojenia konstrukcji Ŝelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych zakresem kontraktu stosuje się stal 
klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AIII, gatunku RB500W/BSt500S-O.T.B. oraz stal 
klasy AI, gatunku St3SX-b. 

2.1.2. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 

Pręty okrągłe Ŝebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/ 2001-04-1115) o 
następujących parametrach: 

– średnica pręta w mm 8÷10 

– granica plastyczności Re (min) w MPa 500 

– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 550 

– wytrzymałość charakterystyczna w MPa 490 

– wytrzymałość obliczeniowa w MPa 375 

– wydłuŜenie (min) w % 10 

– zginanie do kąta 60° brak pęknięć i rys w złączu. 
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Pręty okrągłe Ŝebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o następujących parametrach: 

– średnica pręta w mm 6÷32 

– granica plastyczności Re (min) w MPa 355 

– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 490 

– wytrzymałość charakterystyczna w MPa 355 

– wytrzymałość obliczeniowa w MPa 295 

– wydłuŜenie (min) w % 20 

– zginanie do kąta 60° brak pęknięć i rys w złączu. 

Pręty okrągłe Ŝebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o następujących parametrach: 

– średnica pręta w mm 5,5÷40 

– granica plastyczności Re (min) w MPa 240 

– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 370 

– wytrzymałość charakterystyczna w MPa 240 

– wytrzymałość obliczeniowa w MPa 200 

– wydłuŜenie (min) w % 24 

– zginanie do kąta 180° brak pęknięć i rys w złączu. 

Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o następujących parametrach: 

– średnica pręta w mm 5,5÷40 

– granica plastyczności Re (min) w MPa 220 

– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 310 

– wydłuŜenie (min) w % 22 

– zginanie do kąta 180° brak pęknięć i rys w złączu. 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 

Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne gołym okiem. 

2.1.3. Wymagania przy odbiorze 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. 

Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają być podane: 

– nazwa wytwórcy, 

– oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 

– numer wytopu lub numer partii, 

– wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej, 

– masa partii, 

– rodzaj obróbki cieplnej. 

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kaŜdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie do kaŜdej wiązki) muszą 
znajdować się następujące informacje: 

– znak wytwórcy, 

– średnica nominalna, 

– znak stali, 

– numer wytopu lub numer partii, 

– znak obróbki cieplnej. 
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2.2.  Drut montaŜowy 

Do montaŜu prętów zbrojenia naleŜy uŜywać wyŜarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. 

2.3.  Podkładki dystansowe 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki dystansowe muszą być 
przymocowane do prętów. 

3. Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

Sprzęt uŜywany przy przygotowaniu i montaŜu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spełniać wymagania 
obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, 
spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania 
BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne 
dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na 
budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

Pręty do zbrojenia powinny być przewoŜone odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewniający uniknięcie trwałych 
odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.1. Organizacja robót 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 

5.2.  Przygotowanie zbrojenia 

5.2.1. Przygotowanie, montaŜ i odbiór zbrojenia. 

Przygotowanie, montaŜ i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali 
winny być zgodne z dokumentacją projektową. 

5.2.2. Czyszczenie prętów 

Pręty przed ich uŜyciem do zbrojenia konstrukcji naleŜy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia 
zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną moŜna opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi 
tłuszcze. 

Stal naraŜoną na choćby chwilowe działanie słonej wody naleŜy zmyć wodą słodką. 

Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie bądź teŜ przez 
piaskowanie. Po oczyszczeniu naleŜy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. 

Stal tylko zabrudzoną moŜna zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraŜa się strumieniem ciepłej wody. 

MoŜliwe są równieŜ inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

5.2.3. Prostowanie prętów 

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii 
prostej wynosi 4 mm. 

5.2.4. Cięcie prętów zbrojeniowych 

Cięcie prętów naleŜy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzenie w tym celu planu 
cięcia. Cięcia przeprowadza się przy uŜyciu mechanicznych noŜy. Dopuszcza się równieŜ cięcie palnikiem acetylenowym. 

5.2.5. Odgięcia prętów, haki 
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Minimalne średnice trzpieni uŜywanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-10042. 
Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie moŜna na nim połoŜyć spoinę, wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 
5d dla stali A-I. Na zimno na budowie moŜna wykonywać odgięcia prętów o średnicy d ≤ 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm 
powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 

W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia 
rozciąganego, naleŜy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. 

Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montaŜowych powinna spełniać warunki podane dla haków. Przy odbiorze 
haków i odgięć prętów naleŜy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe 
podczas wyginania. 

5.3.  MontaŜ zbrojenia 

5.3.1. Wymagania ogólne 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umoŜliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułoŜeniu zbrojenia w 
deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie moŜe ulec zmianie. W konstrukcję moŜna 
wbudować stal pokrytą co najwyŜej nalotem niełuszczącej się rdzy. 

Nie moŜna wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i 
oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 

Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu Ŝelbetowego powinna wynosić co 
najmniej: 

– 0,07 m – dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 

– 0,055 m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 

– 0,05 m – dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 

– 0,03 m – dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów, 

– 0,025 m – dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest 
niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 

5.3.2. Montowanie zbrojenia 

Pręty zbrojenia naleŜy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. 

SkrzyŜowania prętów naleŜy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. Słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, 
wyŜarzony o średnicy 1 mm, uŜywa się do łączenia prętów o średnicy do 12 m, przy średnicach większych naleŜy stosować drut o 
średnicy 1,5 mm. 

W szkieletach zbrojenia belek i słupów naleŜy łączyć wszystkie skrzyŜowania prętów naroŜnych ze strzemionami, a pozostałych 
prętów – na przemian. 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz podanymi 
powyŜej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę naleŜy przeprowadzić następujące badania: 

– sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 

– sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 

– sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 

– sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 

– próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, 

– próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. 

Do badania naleŜy pobrać minimum 3 próbki z kaŜdego kręgu lub wiązki. Próbki naleŜy pobrać z róŜnych miejsc kręgu. 
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Jakość prętów naleŜy ocenić pozytywnie, jeŜeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniŜej. 

Usytuowanie prętów: 

– otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia grubości otuliny, 

– rozstaw prętów w świetle: 10 mm, 

– odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm, 

– długość pręta między odgięciami: ±10 mm, 

– miejscowe wykrzywienie: ±5 mm. 

Poprzeczki pod kable naleŜy wykonać z dokładnością: ±1 mm (wzajemne odległości mierzone w przekroju poprzecznym). 

NiezaleŜnie od tolerancji podanych powyŜej obowiązują następujące wymagania: 

– dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%, 

– liczba uszkodzonych skrzyŜowań na jednym pręcie nie moŜe przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie, 

– róŜnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, 

– róŜnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

Jednostką obmiarową jest 1 kilogram. Do obliczania naleŜności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) zmontowanego uzbrojenia, 
tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnoŜoną odpowiednio przez ich masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się 
stali uŜytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montaŜowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się teŜ 
zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w 
dokumentacji projektowej. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.1.  Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru. 

8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

8.2.1. Dokumenty i dane 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 

– pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, 

– inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

8.2.2. Zakres robót 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru 

lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. 

8.3.  Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakończenia robót 
zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie podlega 
odbiorowi. 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 

– zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 

– zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
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– rozstawu strzemion, 

– prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 

– zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 

Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

9. Przepisy związane 

9.1. Normy 

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. IDT-ISO 6935-1:1991 

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania. 

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. IDT-ISO 6935-2:1991 Pręty Ŝebrowane 

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty Ŝebrowane. Dodatkowe wymagania Poprawki PN-ISO 6935-2/ 
/AK:1998/Ap1:1999 

PN 82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27, 2. BI 8/92 poz. 38, Zmiany 1. BI 
4/84 poz. 17 

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Projektowanie. 

PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal określonego 
stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 

PN-H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania. 

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze otoczenia. 

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Projektowanie. 

9.2. Inne  

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 

– Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji, 

– Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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Kod CPV 45410000 – Tynkowanie – 45411000 wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych  

1. Wstęp 

1.1.  Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków 
zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych, które zostaną wykonane w ramach zadania pn. „Remont Stacji Uzdatniania Wody w m. 
Gosław”. 

1.2.  Zakres robót objętych ST 

- Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, których dotyczy specyfikacja stanowią poszycie Tynki zwykłe, których dotyczy 
specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub kształtującą formę architektoniczną tynkowanego elementu, 
nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do której wykonania zostały uŜyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub 
aprobat technicznych. 

- Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoŜa, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i technikę wykonania 
powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3. „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze". 

- Przy wykonaniu tynków zwykłych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3. 1.1. 

- PodłoŜa w zaleŜności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70 /B-10100p. 3.3.2. 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" 
pkt 1.5. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, 

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne" Kod 
CPV 45000000-7, pkt 2. 

Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B- 14501 „Zaprawy budowlane 
zwykłe" lub aprobatom technicznym. 

2.2. Woda 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoŜa stosować moŜna wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 
„Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych moŜna stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje 
i muł. 

2.3. Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych", a w 
szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych, 

- mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.4.1. Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich - 
średnioziarnisty odmiany 2. 

2.4.2. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 
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2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe". 

• Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 

• Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie 
ok. 3 godzin. 

• Do zaprawy tynkarskiej naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

• Do zaprawy cementowo-wapiennej naleŜy stosować cement portlandzki według normy PN-B- 19701; 1997 „Cementy 
powszechnego uŜytku". Za zgodą Inspektora nadzoru moŜna stosować cement z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych 25 i 
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie 
będzie niŜsza niŜ +5°C. 

• Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna 
i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych składników zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

3. Sprzęt. 

3.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 3 

3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 

Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 

- mieszarki do zapraw, 

- agregatu tynkarskiego, 

- betoniarki wolnospadowej, 

- pompy do zapraw, 

- przenośnych zbiorników na wodę. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 4 

4.2. Transport materiałów 

- Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. Cement i wapno 
suchogaszone luzem naleŜy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno 
suchogaszone workowane moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone 
przed zawilgoceniem. 

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego moŜna przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 

- Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
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5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 5 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

- Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne. 

- Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po 
zakończeniu stanu surowego. 

- Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi spadek 
poniŜej 0°C. 

- W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, 
zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montaŜowych w okresie obniŜonych temperatur". 

- Zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem 
dłuŜszym niŜ dwie godziny dziennie. 

- W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 
tygodnia, zwilŜane wodą. 

5.3. Przygotowanie podłoŜa 

5.3.1. PodłoŜa tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych 

- W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 
głębokości 5-10 mm. 

- Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji 
tłustych. Plamy z substancji tłustych moŜna usunąć 10-proc. roztworem szarego mydła lub wypełniając je lampą 
benzynową. 

- Nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa naleŜy zwilŜyć wodą. 

5.4. Wykonywanie tynków zwykłych 

5.4.1. Przy wykonywaniu tynków zwykłych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B- 10100 p. 3.3.1. 

5.4.2. Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno - i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi określonymi w tabl. 4 
normy PN-70/B-10100. 

5.4.3. Grubości tynków zwykłych w zaleŜności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoŜa lub podkładu powinny być zgodne z 
normą PN-70/B-10100. 

5.4.4. Tynki zwykłe kategorii II i III naleŜą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób standardowy. 

5.4.5. Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 

5.4.6. Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych naleŜy wykonać 
według pasów i listew kierunkowych. 

5.4.7. Gładź naleŜy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi 
powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

Do wykonania tynków naleŜy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienaraŜonych na zawilgocenie - w proporcji 
1:1:4, naraŜonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych – w proporcji 1:1:2. 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
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6.1. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa określone w pkt. 2 niniejszej 
specyfikacji. 

6.2. Badania w czasie robót 

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i konsystencji, 
powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe". 

6.2.2. Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 

6.3. Badania w czasie odbioru robót 

Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umoŜliwi ć 
ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania podłoŜy, 

- mrozoodporności tynków zewnętrznych, 

- przyczepności tynków do podłoŜa, 

- grubości tynku, 

- wyglądu powierzchni tynku, 

- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 

wykończenie tynku na naroŜach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej 
od podłoŜa lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu 
tych elementów w stanie surowym. 

Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę 
poziomą. 

Powierzchnię stropów Ŝebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w stanie surowym. Z powierzchni 
tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeŜeli 
kaŜda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. 

Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 8. 

Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa 
się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić i umyć wodą. 
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Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary 
i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 

JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim przypadku 
naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

- jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkowania i trwałości tynku, zaliczyć tynk do niŜszej 
kategorii, 

- w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty tynkowe. 

8.1. Odbiór tynków 

8.1.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową. 

8.1.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe 
niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

- pionowego - nie mogą być większe niŜ 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niŜ 4 mm w pomieszczeniu, 

- poziomego - nie mogą być większe niŜ 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 

8.1.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z 
podłoŜa, pilśni itp., 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności 
tynku do podłoŜa. 

8.1.4. Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, 

- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9. Przepisy związane 

9.1. Normy 

PN-85/B-04500     Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100     Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-88/B-32250     Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-B-30020:1999 Wapno. 

PN-79/B-06711      Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-90/B-14501     Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uŜytku. 

PN-ISO-9000        (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie 
systemami zapewnienia jakości. 

9.2. Inne  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki", wydanie ITB - 
2003 rok. 
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Kod CPV 45442100-8 – Roboty malarskie 

1. Wstęp 

1.1.  Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
malarskich realizowanych wewnątrz i na zewnątrz obiektów budowlanych nie naraŜonych na agresję chemiczną. Specyfikacja 
techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektów budowlanych. 

1.2. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie malowania: 

- wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń), 

- zewnętrznego (wystawionego na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych), obiektów budowlanych nie 
naraŜonych na agresję chemiczną. 

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań i sposobów oceny podłoŜy, 
wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni obiektów oraz ich 
odbiorów. 

Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektów budowlanych 
oraz powłok malarskich wykonywanych według metod opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego 
obiektu. 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" 
pkt. 1.5. 

1.4. Dokumentacja robót wykładzinowych i okładzinowych 

Dokumentację robót malarskich stanowią: 

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. „w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla 
którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 

- projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072), 

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), sporządzona 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072), 

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w 
sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uŜytych wyrobów 
budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 



SUW w m. Gosław                                                                                                                     Specyfikacja techniczna ST-06 

- 3 - 

- dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe 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. - 
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

Roboty naleŜy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawierać: 

- wymagania dla podłoŜy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczególnieniem materiałów do napraw, 

- specyfikacje materiałów koniecznych do wykonania robót malarskich z powołaniem się na odpowiednie dokumenty 
odniesienia (normy, aprobaty techniczne), 

- sposoby wykonania powłok malarskich, 

- kolorystykę, wzornictwo i lokalizację powłok malarskich, 

- wymagania i warunki odbioru wykonanych powłok malarskich, 

- warunki uŜytkowania powłok malarskich. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne" pkt 2 

Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć: 

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa  
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 
wymaganiami podstawowymi, albo 

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeŜeli dotyczy ona wyrobu  
umieszczonego w wykazie wyrobów mających  niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez 
Komisję Europejską, albo 

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ŝe są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, 
dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób 
budowlany", 

- termin przydatności do uŜycia podany na opakowaniu. 

2.2. Rodzaje materiałów 

2.2.1. Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów moŜna stosować: 

• farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 

• farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-
81901:2002, 

• emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające wymaganiom 
normy PN-C-81607:1998, 

• farby na spoiwach: 

- Ŝywicznych rozpuszczalnikowych innych niŜ olejne i ftalowe, 

- Ŝywicznych rozcieńczalnych wodą, 

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek do zarobienia wodą, 

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które powinny odpowiadać wymaganiom 
aprobat technicznych, 
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• lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81802:2002, 

• lakiery na spoiwach Ŝywicznych rozpuszczalnikowych innych niŜ olejne i ftalowe, które powinny odpowiadać wymaganiom 
aprobat technicznych, 

• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 

2.2.2. Materiały do malowania zewnętrznych powierzchni obiektów budowlanych.  

Do malowania powierzchni zewnętrznych obiektów moŜna stosować: 

• farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 

• farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające wymaganiom normy 
PN-C-81901:2002, 

• emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające 
wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 

• farby na spoiwach: 

- rozpuszczalnikowych Ŝywicznych innych niŜ olejne i ftalowe, 

- mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia wodą 

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą które powinny odpowiadać wymaganiom normy 
PN-91/B-10102, 

• farby i emalie na spoiwie Ŝywicznym rozcieńczalne wodą, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 

• farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat 
technicznych, 

• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 

2.2.3. Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 

- rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcieńczalniki 
przygotowane fabrycznie, 

- środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoŜa, 

- środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 

- kity i masy szpachlowe do naprawy podłoŜa. 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadające wymaganiom 
odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 

2.2.4. Woda 

Do przygotowania farb zarabianych wodą naleŜy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda 
zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 
odzyskanej z procesów produkcji betonu". 

Bez badań laboratoryjnych moŜe być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 

2.3. Sprzęt. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 3. 

Do wykonywania robót malarskich naleŜy stosować: 

- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoŜa, 

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

- pędzle i wałki, 
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- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb, 

- agregaty malarskie ze spręŜarkami, 

- drabiny i rusztowania. 

3. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 4 

3.1. Transport i składowanie materiałów: 

Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków transportu. W czasie 
transportu naleŜy zabezpieczyć przewoŜone materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku duŜych 
ilości materiałów zalecane jest przewoŜenie ich na paletach i uŜycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 

Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się uŜywać 
samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach moŜna wykorzystywać samochody pokryte plandekami 
lub zamknięte. 

Materiały do robót malarskich  naleŜy składować na  budowie w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed 
opadami i minusowymi temperaturami. 

Wyroby lakierowe naleŜy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy PN-89 /C-81400 „Wyroby 
lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport". 

4. Wykonanie robót 

4.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 5. 

4.2. Warunki przystąpienia do robót 

Do wykonywania robót malarskich moŜna przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót budowlanych oraz po 
przygotowaniu i kontroli podłoŜy pod malowanie i kontroli materiałów. 

Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów moŜna wykonywać po: 

• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, 
elektrycznych, z wyjątkiem załoŜenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych  (biały 
montaŜ) oraz  armatury oświetleniowej  (gniazdka, wyłączniki itp.), 

• wykonaniu podłoŜy pod wykładziny podłogowe, 

• ułoŜeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 

• całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie została wykończona 
fabrycznie. 

Drugie malowanie moŜna wykonywać po: 

• wykonaniu tzw. białego montaŜu, 

• ułoŜeniu  posadzek  (z wyjątkiem wykładzin  dywanowych  i  wykładzin  z tworzyw  sztucznych) z przybiciem listew 
przyściennych i cokołów, 

• oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 
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4.3.  Wymagania dotyczące podłoŜy pod malowanie 

4.3.1. Nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia 

Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-68/B-10020. 
Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione zaprawą, równo z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze 
powinny być uzupełnione. 

Powierzchnia muru powinna być oczyszczona z zaschniętych grudek zaprawy, wystających poza jej obszar oraz resztek 
starej powłoki malarskiej. 

Mur powinien być suchy czyli jego wilgotność, w zaleŜności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie powłoka malarska, nie 
moŜe być większa od podanej w tablicy 1. 

Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoŜy mineralnych przeznaczonych do malowania 

Lp. Rodzaj farby Największa 
wilgotność 
podłoŜa, w % 
masy 

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach Ŝywicznych rozcieńczalnych wodą 4 

2 Farby na spoiwach Ŝywicznych rozpuszczalnikowych 3 

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w 
postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej 

6 

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 

Powierzchnia muru powinna być odkurzona i odtłuszczona. 

4.3.2. Beton 

Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. Wystające lub widoczne elementy 
metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą antykorozyjną. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny być 
naprawione zaprawą cementową lub specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne. 

Wilgotność podłoŜa betonowego, w zaleŜności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie powłoka malarska, nie moŜe 
przekraczać wartości podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna być odkurzona i odtłuszczona. 

4.3.3. Tynki zwykłe 

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny 
być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być 
pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). 

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte 
wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. 
Uszkodzenia tynków naleŜy naprawić odpowiednią zaprawą. 

3) Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać wartości podanych w tablicy 1. 

4) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

4.3.4. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 

4.3.5. PodłoŜa z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe o wilgotności nie większej niŜ 12%, bez zepsutych lub wypadających 
sęków i zacieków Ŝywicznych. Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, Ŝywicy, starej farby i innych zanieczyszczeń. 
Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówką, na którą wydano aprobatę techniczną. 

PodłoŜa z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny  
być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową,  na którą wydana jest aprobata techniczna. 
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PodłoŜa z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niŜ 4% oraz powierzchnię dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, 
wykwitów, rdzy i innych zanieczyszczeń. Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. 

Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 

4.4.  Warunki prowadzenia robót malarskich 

4.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich. 

Roboty malarskie powinny być prowadzone: 

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich zewnętrznych), 

- w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C, z dodatkowym zastrzeŜeniem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniŜej 0°C, 

- w temperaturze nie wyŜszej niŜ 25°C, z dodatkowym zastrzeŜeniem, by temperatura podłoŜa nie przewyŜszyła 20°C (np. w miejscach bardzo 
nasłonecznionych). 

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeŜo pomalowane (nie wyschnięte) naleŜy osłonić. 

Roboty malarskie moŜna rozpocząć, jeŜeli wilgotność podłoŜy przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3. 

Prace malarskie na elementach metalowych moŜna prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie większej niŜ 80%. 

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych naleŜy zapewnić odpowiednią wentylację. 

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi naleŜy prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników 
powodujących iskrzenie i mogących być źródłem poŜaru. 

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, naleŜy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 

4.4.2. Wykonanie robót malarskich zewnętrznych 

Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych moŜna rozpocząć, kiedy podłoŜa spełniają wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia 
robót wymagania określone w pkt. 5.4.1. 

Prace malarskie naleŜy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać: informacje o ewentualnym środku gruntującym i o 
przypadkach, kiedy naleŜy go stosować, sposób przygotowania farby do malowania, sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, 
wałki, agregaty malarskie), krotność nakładania farby oraz jej zuŜycie na 1 m2, czas między nakładaniem kolejnych warstw, zalecenia odnośnie mycia 
narzędzi, zalecenia w zakresie bhp. 

4.4.3. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 

Wewnętrzne roboty malarskie moŜna rozpocząć, kiedy podłoŜa spełniają wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania 
określone w pkt. 5.4.1. 

Prace malarskie naleŜy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb, zawierającą informacje wymienione w pkt. 5.4.2. 

4.5.  Wymagania dotyczące powłok malarskich 

4.5.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych. 

Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 

- niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgację, 

- aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 

- jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową 

- bez uszkodzeń, prześwitów podłoŜa, śladów pędzla, 



SUW w m. Gosław                                                                                                                     Specyfikacja techniczna ST-06 

- 8 - 

- bez złuszczeń, odstawania od podłoŜa oraz widocznych łączeń i poprawek, 

- bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoŜa. 

4.5.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach Ŝywicznych oraz farb na spoiwach Ŝywicznych 
rozcieńczalnych wodą 

Powłoki te powinny być: 

- odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie, 

- bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla, 

- zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoŜa. 

Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity podłoŜa. Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 

- spękań, 

- łuszczenia się powłok, 

- odstawania powłok od podłoŜa. 

4.5.3. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikującymi lub bez, w postaci suchych 
mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych. 

Powłoki z farb mineralnych powinny: 

- równomiernie pokrywać podłoŜa, bez prześwitów, plam i odprysków, 

- nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 

- nie mieć śladów pędzla, 

- w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją projektową być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb 
wapiennych i cementowych bez dodatków modyfikujących), 

- nie mieć przykrego zapachu. 

Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 

- na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw tynku po hakach rusztowań, o powierzchni 
kaŜdego z nich nie przekraczającej 20 cm2, 

- chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoŜa, 

- odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw, 

- ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 

4.5.4. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach Ŝywicznych wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych. 

Powłoka z lakierów powinna: 

a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i dokumentacją projektową 

b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń, 

c) dobrze przylegać do podłoŜa, 

d) mieć odporność na zarysowania i wycieranie, 

e) mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym. 
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5. Kontrola jakości robót 

5.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt6. 

5.2. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 

Przed przystąpieniem do robót malarskich naleŜy przeprowadzić badanie podłoŜy oraz materiałów, które będą wykorzystywane 
do wykonywania robót. 

5.2.1. Badania podłoŜy pod malowanie 

Badanie podłoŜa pod malowanie, w zaleŜności od jego rodzaju, naleŜy wykonywać w następujących terminach: 

• dla podłoŜa betonowego nie wcześniej niŜ po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 

• dla pozostałych podłoŜy, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 

Badanie podłoŜa powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do 
malowania. 

Kontrolą powinny być objęte w przypadku: 

• murów ceglanych i kamiennych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność wykonania zgodnie z 
normą PN-68/B-10020, wypełnienie spoin, wykonanie napraw i uzupełnień, czystość powierzchni, wilgotność muru, 

• podłoŜy betonowych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, 
wilgotność podłoŜa, zabezpieczenie elementów metalowych, 

• tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z uwzględnieniem wymagań normy 
PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność 
tynku, 

• podłoŜy z drewna - wilgotność, stan podłoŜa, wygląd i czystość powierzchni, wykonane naprawy i uzupełnienia, 

• płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych - wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie napraw i 
uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów, 

• elementów metalowych - czystość powierzchni. 

Dokładność wykonania murów naleŜy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020. Równość powierzchni tynków 
naleŜy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-10100. 

Wygląd powierzchni podłoŜy naleŜy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub 
sztucznym. 

Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) naleŜy oceniać przez przetarcie powierzchni suchą, czystą 
ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia naleŜy uŜywać czystej szmatki. 

Wilgotność podłoŜy naleŜy oceniać przy uŜyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości naleŜy pobrać próbkę 
podłoŜa i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokołu kontroli, 
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

5.2.2. Badania materiałów 

Bezpośrednio przed uŜyciem naleŜy sprawdzić: 

- czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania wyrobów uŜywanych w robotach malarskich, 
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- terminy przydatności do uŜycia podane na opakowaniach, 

- wygląd zewnętrzny farby w kaŜdym opakowaniu. 

Ocenę wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze i konsystencji 
mieszaninę. 

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 

a) w przypadku farb ciekłych: 

• skoagulowane spoiwo, 

• nieroztarte pigmenty, 

• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 

• koŜuch, 

• ślady pleśni, 

• trwały, nie dający się wymieszać osad, 

• nadmierne, utrzymujące się spienienie, 

• obce wtrącenia, 

• zapach gnilny, 

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 

• ślady pleśni, 

• zbrylenie, 

• obce wtrącenia, 

• zapach gnilny. 

5.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z dokumentacją projektową, 
ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia technologii 
wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoŜy i nakładania powłok malarskich. 

5.4. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące 
wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 

- zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania podłoŜy, 

- jakości powłok malarskich. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i 
w trakcie ich wykonywania. 

Badania powłok przy ich odbiorze naleŜy przeprowadzać nie wcześniej niŜ po 14 dniach od zakończenia ich wykonywania. 

Badania techniczne naleŜy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności względnej 
powietrza nie przekraczającej 65%. 

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

• sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
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• sprawdzenie odporności na wycieranie, 

• sprawdzenie przyczepności powłoki, 

• sprawdzenie odporności na zmywanie. 

Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości około 0,5 
m, 

b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku wyschniętej powłoki z 
wzorcem producenta, 

c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wełnianą lub 
bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę naleŜy uznać za odporną na wycieranie, jeŜeli na 
szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 

• na podłoŜach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych o 
boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kaŜdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność 
powłoki naleŜy uznać za dobrą, jeŜeli Ŝaden z kwadracików nie wypadnie, 

• na podłoŜach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999, 

e) sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką z twardej 
szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę naleŜy uznać za odporną na 
zmywanie, jeŜeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeŜeli po wyschnięciu cała badana powłoka 
będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoŜa. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i protokole 
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 

6. Obmiar robót 

6.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 7. 

6.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich 

Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych wymiarów. Z obliczonej 
powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni kaŜdego z nich do 0,5 m2. 

Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów aŜurowych, grzejników i rur 
naleŜy stosować uproszczone metody obmiaru. 

Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposób ich obmiaru polega na 
obliczeniu powierzchni rzutu i zwiększeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie współczynników podanych w 
tablicy 2. 

Tablica 2. Współczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami 

Lp. Stosunek rzutu 
powierzchni ozdób 
do całej powierzchni 
ściany lub sufitu 

Współczynnik 

a b c 
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 01 
02 
03 
04 

do 10%  
do 20%  
do 40%  
ponad  40% 

1,10  
1,20  
1,40 
2,00 

Powierzchnię dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydeł z ościeŜnicami wraz z ćwierćwałkami) oblicza 
się w metrach kwadratowych powierzchni w świetle wykończonych otworów (ościeŜy). 

Malowanie opasek i wyłogów ościeŜy oblicza się odrębnie w metrach kwadratowych powierzchni w rozwinięciu. Powierzchnię 
dwustronnie malowanych elementów aŜurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza się w metrach kwadratowych według 
jednostronnej powierzchni ich rzutu. 

Malowanie obustronne Ŝeber grzejników radiatorowych obmierza się jako podwójną powierzchnię prostokąta, opisanego na 
grzejniku (z wyjątkiem grzejników typu S-130 i T-1, dla których naleŜy przyjmować potrójną powierzchnię opisanego 
prostokąta). 

Malowanie rur o średnicy zewnętrznej do 30 cm obmierza się w metrach długości. Malowanie rur o większych średnicach 
zewnętrznych oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinięciu. 

6.3.  W SST moŜna ustalić inne szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich 

W szczególności moŜna przyjąć zasady obmiaru podane w katalogach określających jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót 
malarskich np. zasady wymienione w załoŜeniach szczegółowych do rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz. 14KNNR 2. 

7. Odbiór robót 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 8. 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są podłoŜa. Odbiór 
podłoŜy musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. 

W trakcie odbioru naleŜy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań naleŜy 
porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoŜy pod malowanie, określonymi w pkt. 5.3. 

JeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny moŜna uznać podłoŜa za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z 
dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do robót malarskich. 

JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania jest negatywny podłoŜe nie powinno być odebrane. W takim przypadku naleŜy ustalić 
zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości podłoŜa. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac 
naleŜy ponownie przeprowadzić badanie podłoŜy. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoŜy) oraz materiałów naleŜy zapisać w 
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik 
budowy). 

7.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu 
określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed 
odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
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Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeŜeli umowa taką formę 
przewiduje. 

7.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i 
zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłoŜonych dokumentów, 
wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest 
przedłoŜyć komisji następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

- dziennik budowy i ksiąŜki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uŜytych materiałów i wyrobów 
budowlanych, 

- protokoły odbioru podłoŜy, 

- protokoły odbiorów częściowych, 

- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłoŜonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z 
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz dokonać oceny 
wizualnej. 

Roboty malarskie powinny być odebrane, jeŜeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę 
dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być przyjęta. W takim przypadku 
naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- jeŜeli to moŜliwe naleŜy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z wymaganiami określonymi w pkt. 
5.5 i przedstawić ją ponownie do odbioru, 

- jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika i trwałości powłoki malarskiej zamawiający moŜe 
wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniŜeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do 
ustaleń umownych, 

- w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie 
wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół 
powinien zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem. 
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Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 

7.5.  Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po uŜytkowaniu w tym okresie oraz ocena 
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powłok malarskich, z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)". 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń 
wynikających z obniŜonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauwaŜone wady w wykonanych 
robotach malarskich. 

8.  Przepisy związane 

8.1. Normy 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

PN-EN ISO 2409:1999  Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 

PN-EN 13300:2002  Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i 
sufity. Klasyfikacja. 

PN-C-81607:1998  Emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe. 

PN-C-81800:1998  Lakiery olejno-Ŝywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe. 

PN-C-81801:1997  Lakiery nitrocelulozowe. 

PN-C-81802:2002  Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 

PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe. 

PN-C-81913:1998  Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

8.2. Inne  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych (tom I, część 4) Arkady, 
Warszawa 1990 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki 
malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r. 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie 
II, OWEOB Promocja - 2005 r. 
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Kod CPV 45430000 – Pokrywanie podłóg i ścian – Układanie płytek ceramicznych 

1. Wstęp 

1.1.  Przedmiot 

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania oraz odbioru robót wykładzinowych i 
okładzinowych z płytek ceramicznych na stacji uzdatniania wody w m. Gosław. 

1.2. Zakres robót objętych ST 

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

- pokrycie podłóg płytkami (wykładziny, posadzki), które stanowią wierzchni element warstw podłogowych, 

- pokrycie ścian płytkami (okładziny), które stanowią warstwę ochronną i kształtującą formę architektoniczną okładanych 
elementów. 

Specyfikacja obejmuje wykonanie wykładzin i okładzin przy uŜyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych 
fabrycznie. 

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i sposobów oceny podłoŜy, 
wykonanie wykładzin i okładzin wewnętrznych i zewnętrznych, oraz ich odbiory. 

Specyfikacja nie obejmuje wykładzin i okładzin chemoodpornych oraz wykonywanych według metod patentowych lub innych 
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu. 

wewnętrzne tynki i okładziny  

-wewnętrzne ściany wszystkich pomieszczeń do wysokości 2m naleŜy obłoŜyć płytkami ceramicznymi.  

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" 
pkt. 1.5. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w ST Kod 
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" 
pkt. 1.5. 

1.6.  Dokumentacja robót wykładzinowych i okładzinowych 

Dokumentację robót wykładzinowych i okładzinowych stanowią: 

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. W sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133), 

- projekt wykonawczy (jeŜeli taka potrzeba występuje), 

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), zgodna z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072), 
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- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz 
tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29), 

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego stosowania uŜytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 
2000 r. nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami), 

- protokóły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokółami z badań kontrolnych, 

- dokumentacja powykonawcza. 

Roboty naleŜy wykonywać na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. Powinien on uwzględniać: 

- materiały do wykonywania wykładziny i okładziny, 

- lokalizację i warunki uŜytkowania, 

- rodzaj i stan podłoŜy pod wykładziny i okładziny. 

W projekcie powinny być zawarte: 

- wymagania dla podłoŜa, ewentualnie sposób jego wykonania lub naprawy, z wyszczególnieniem materiałów do 
napraw, 

- specyfikacje materiałów do wykonania wykładziny i okładziny z powołaniem się na odpowiednie dokumenty 
odniesienia (normy, aprobaty techniczne), 

- sposoby wykonania wykładziny i okładziny z uwzględnieniem szerokości spoin i sposobu wykończenia, 

- kolorystyka i wzornictwo układanych płytek, 

- wymagania i warunki odbioru wykonanej wykładziny i okładziny, 

- zasady konserwacji wykładziny i okładziny. 

Przez dokumentację powykonawczą robót wykładzinowych i okładzinowych rozumiemy (zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy Prawo 
budowlane) wymienioną wyŜej dokumentację robót z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji 
technicznej, dokonanymi podczas wykonywania robót. 

2.  MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne" pkt 2 

Ponadto materiały stosowane do  wykonywania robót  wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych powinny mieć: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów 
przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych. 
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2.2.  Rodzaje materiałów 

2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich 
lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał  do powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.2.2. Płyty i płytki ceramiczne 

Płytki powinny odpowiadać następującym normom: 

- PN-EN 176:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E≤3%. Grupa B I. 

- PN-EN 177:1997 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E≤6%. Grupa B IIa. 

- PN-EN 178:1998 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E≤10%. Grupa B IIb. 

- PN-EN 159:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa B III. 

Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa, szczególnie dotyczy to płytek dla których 
muszą być określone takie parametry jak np. stopień ścieralności, mrozoodporność i twardość. 

2.2.3. Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania 

Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich 
aprobat technicznych. 

Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 

2.2.4. Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 

- listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 

- środki ochrony płytek i spoin, 

- środki do usuwania zanieczyszczeń, 

- środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne. 

2.2.5. Woda 

Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować naleŜy wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw." Bez badań laboratoryjnych moŜe być 
stosowana wodociągowa woda pitna. 

3.  Sprzęt i narzędzia 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne"pkt 3. 

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin 

Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych naleŜy stosować: 

- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoŜa, 

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 

- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do rozprowadzania kompozycji klejących, 

- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
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- poziomnice, 

- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejących, 

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 

- gąbki do mycia i czyszczenia, 

- wkładki (krzyŜyki) dystansowe. 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST  Kod  CPV 45000000-7  „Wymagania ogólne" pkt 4 

4.1. Transport i składowanie materiałów 

Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się uŜywać do 
transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu naleŜy zabezpieczyć przewoŜone materiały 
w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku duŜych ilości materiałów zalecane jest przewoŜenie ich na paletach i 
uŜycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. 

Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed 
opadami i minusowymi temperaturami. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 5 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: 

- wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoŜy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podłóg, 

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych 
(szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), 

- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi. 

2) Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu elementów konstrukcji 
budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego. 

3) Roboty wykładzinowe i okładzinowe naleŜy wykonywać w temperaturach nie niŜszych niŜ +5ºC i temperatura ta 
powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 

4) Wykonane wykładziny i okładziny naleŜy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed nasłonecznieniem i 
przewiewem. 

5.3. Wykonanie wykładziny 

5.3.1. PodłoŜa pod wykładziny 

PodłoŜa pod wykładziny moŜe stanowić beton lub zaprawa cementowa. 

Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum 50 mm. 

Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 
MPa. 
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Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 

- podkłady związane z podłoŜem - 25 mm 

- podkłady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm 

- podkłady „pływające" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm 

Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona resztek starych 
wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi. 

Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie moŜe przekraczać 5 mm na całej długości łaty 
kontrolnej o długości 2 m. 

W podkładzie naleŜy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na 
zewnątrz budynku powierzchni dylatowanych pól nie powinna przekraczać 10 m2, a maksymalna długość boku nie większa niŜ 
3,5 m. 

Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niŜ 5x6 m. Dylatacje powinny być wykonane w 
miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów konstrukcyjnych oraz w styku róŜnych rodzajów 
wykładzin. Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania 
dylatacji, osadzenia wpustów i innych elementów powinny być podane w dokumentacji projektowej. 

Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie podkładów betonowych 
stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów cementowych włóknem polipropylenowym. 

DuŜym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod wykładzinę warstwy z masy 
samopoziomującej. Warstwy („wylewki") samopoziomujące wykonuje się z gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek 
ściśle według instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność kleju. 

5.3.2. Wykonanie wykładzin 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych naleŜy przygotować wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i 
sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. 

PołoŜenie płytek naleŜy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki 
powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niŜ połowa płytki. 
Szczególnie starannego rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z 
róŜnego rodzaju i wielkości płytek. 

Wybór kompozycji klejących zaleŜy od rodzaju płytek i podłoŜa oraz wymagań stawianych wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) 
klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. 

Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego naroŜnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. 

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoŜe gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje" się zębatą krawędzią 
ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałoŜona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię 
podłoŜa. Wielkość zębów pacy zaleŜy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji 
klejącej sprawiają, Ŝe kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 

Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zaleŜności od wielkości płytek: 

50 x 50 mm -   3 mm 
100 x 100 mm -   4 mm 
150 x 150 mm -   6 mm 

200 x 200 mm -   6 mm 

250 x 250 mm -   8 mm 

300 x 300 mm -    10 mm 

400 x 400 mm       -    12 mm 
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Powierzchnia z nałoŜoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie wykładziny 
w ciągu około 10-15 minut. 

Grubość warstwy kompozycji klejącej zaleŜy od rodzaju i równości podłoŜa oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio 
około 6-8 mm. 

Po nałoŜeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroŜnika. Nakładając pierwszą płytkę 
naleŜy ją lekko przesunąć po podłoŜu (około 1 cm), ustawić w Ŝądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do 
płytki. Następne płytki naleŜy dołoŜyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki duŜej 
przyczepności świeŜej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania". Większe płytki zaleca się 
dobijać młotkiem gumowym. 

W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod całą powierzchnią płytki. MoŜna 
to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią powierzchnie przyklejanych płytek. 

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyŜyki) dystansowe. Zaleca się 
następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 

- do 100 mm -  około 2 mm 

- od 100 do 200 mm -  około 3 mm 

- od 200 do 600 mm -  około 4 mm 

- powyŜej 600 mm    -  około 5-20 mm. 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami naleŜy usunąć jego nadmiar, moŜna teŜ usunąć wkładki 
dystansowe. 

W trakcie układania płytek naleŜy takŜe mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. 

Po ułoŜeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać dokumentacja projektowa. Dla cokołów 
wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. 

Do spoinowania płytek moŜna przystąpić nie wcześniej niŜ po 24 godzinach od ułoŜenie płytek. Dokładny czas powinien 
być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem naleŜy zwilŜyć je wodą mokrym pędzlem. 

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni wykładziny pacą 
gumową. Zaprawę naleŜy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. 
Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. ŚwieŜą zaprawę moŜna dodatkowo wygładzić zaokrąglonym 
narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką 
gąbką. JeŜeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza naleŜy zapobiec zbyt 
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilŜanie ich wilgotną gąbką. 

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. 
Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 

Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być 
powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być takŜe płytki. 

5.4.  Wykonanie okładzin 

5.4.1. PodłoŜa pod okładzinę 

PodłoŜem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 

- ściany betonowe 

- otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych 

- płyty gipsowo kartonowe. 

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych naleŜy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoŜa. 
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PodłoŜa betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, 
pęknięć i ubytków. 

Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku wystąpienia nierówności 
naleŜy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. 

W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, 
wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z 
elementów drobnowymiarowych moŜe być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. 

W przypadku podłóŜ nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z instrukcją producenta). 

W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoŜe powinno spełniać następujące wymagania: 

- powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych  powłok malarskich, 

- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łatą kontrolną o długości 
2 m, nie moŜe przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niŜ 3 na długości łaty, 

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moŜe być większe niŜ 4 mm na wysokości kondygnacji, 

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moŜe być większe niŜ 2 mm na 1 m. 

Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących na podłoŜach pokrytych 
starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki 
niŜszej niŜ M4. 

5.4.2.    Wykonanie okładzin 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych naleŜy przygotować wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i 
sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. PołoŜenie płytek 
naleŜy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być 
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niŜ połowa płytki. Szczególnie starannego 
rozplanowania wymaga okładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składa się z róŜnego rodzaju i wielkości 
płytek. 

Przed układaniem płytek na ścianie naleŜy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub aluminiową. Do usytuowania łaty 
naleŜy uŜyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. 

Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór kompozycji zaleŜy od rodzaju płytek i 
podłoŜa oraz wymagań stawianych okładzinie. 

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoŜe gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje" się powierzchnię zębatą 
krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być rozłoŜona równomiernie i pokrywać całą 
powierzchnię podłoŜa. Wielość zębów pacy zaleŜy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja 
kompozycji sprawiają, Ŝe kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 

Zalecane wielkości zębów pacy w zaleŜności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. 

Powierzchnia z nałoŜoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie okładziny w 
ciągu około 10-15 minut. 

Grubość warstwy kompozycji klejącej w zaleŜności od rodzaju i równości podłoŜa oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi 
około 4-6 mm. 

Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym naroŜniku, jeŜeli wynika z rozplanowania, Ŝe powinna znaleźć się tam 
cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie naleŜy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim 
dla niej miejscu. 
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Układanie płytek polega na ułoŜeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami" ustawieniu na właściwym miejscu przy 
zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki duŜej przyczepności świeŜej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje 
się efekt „przyssania". Płytki o duŜych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 

Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułoŜeniu wykładziny podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj 
trzeba przycinać na odpowiednią wysokość. 

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyŜyki) dystansowe. 

Zalecane szerokości spoin w zaleŜności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin naleŜy usunąć jego nadmiar, moŜna teŜ usunąć wkładki dystansowe. 

W trakcie układania płytek naleŜy takŜe mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne 
szachtów instalacyjnych. 

Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co moŜliwe jest klejenie nie 
pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się do ściany deszczułką do uzyskania 
wymaganej powierzchni lica. W przypadku okładania powierzchni krzywych (np. słupów) naleŜy uŜywać odpowiednich 
szablonów dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą. 

Do spoinowania moŜna przystąpić nie wcześniej niŜ po 24 godzinach od ułoŜenia płytek. Dokładny czas powinien być 
określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem naleŜy zwilŜyć je wodą mokrym pędzlem. 

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni okładziny pocą gumową. 
Zaprawę naleŜy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar 
zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. ŚwieŜą zaprawę moŜna dodatkowo wygładzić zaokrąglonym 
narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką 
gąbką. 

JeŜeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza naleŜy zapobiec zbyt szybkiemu 
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilŜenie ich wilgotną gąbką. 

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. 
Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 

Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być 
powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór preparatów powinien być uzaleŜniony od rodzaju pomieszczeń w 
których znajdują się okładziny i stawianym im wymaganiom. 

Impregnowane mogą być takŜe płytki. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom powinny podlegać materiały, które będą 
wykorzystane do wykonania robót oraz podłoŜa. 

Wszystkie materiały - płytki, kompozycje klejące, jak równieŜ materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich 
norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 

KaŜda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca zgodność 
własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 
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Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót wykładzinowych i 
okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

- sprawdzenie wizualne  wyglądu   powierzchni   podkładu   pod   względem  wymaganej  szorstkości, występowania ubytków 
i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrową 
łatę, 

- sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; 
pomiary równości i spadków naleŜy wykonać z dokładnością do 1mm 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonując 
pomiarów szerokości i prostoliniowości 

- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez inspektora nadzoru. 

6.3.  Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i okładzin z dokumentacją projektową 
i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania 
te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz 
innych robót „zanikających". 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie  odbioru  robót przeprowadza  się celem  oceny spełnienia wszystkich  wymagań dotyczących 
wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania podłoŜy, 

- jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin, 

- prawidłowości wykonania krawędzi, naroŜy, styków z innymi materiałami i dylatacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem robót i w 
trakcie ich wykonywania. 

Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien obejmować: 

- sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia płytek; ułoŜenie płytek oraz ich barwę i odcień naleŜy sprawdzać wizualnie i porównać 
z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej w róŜnych 
kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnia naleŜy mierzyć z dokładności do 1 mm, 

- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuŜ spoin na całej ich długości (dla spoin 
wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie 
pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, 

- sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub innym podobnym 
narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek z podkładem, 
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- sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej 
powierzchni wielkości 1 m2 naleŜy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm 

- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub grubość określona 
na podstawie zuŜycia kompozycji klejącej). 

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i opisane w 
dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin 

6.5.l.   Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania: 

- cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy wykładzin dla 
których róŜnorodność barw jest zamierzona), 

- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepność) tj. przy lekkim 
opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 

- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 2m) nie powinno być 
większe niŜ 3 mm na długości łaty i nie większe niŜ 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki, 

- spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niŜ 2 mm na długości 1 m i 3 mm na całej 
długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i 
trzeciego, 

- szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie, 

- listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 
6.5.2. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 

- cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy okładzin dla których 
róŜnorodność barw jest zamierzona), 

- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepności) tj. przy lekkim 
opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 

- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 

- dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 
m, 

- odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m, 

- spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania 

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niŜ 2 mm na długości 1 m i 3 mm na długości 
całej okładziny, 

- elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 7. 
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7.2. Zasady obmiarowania 

Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując wymiary w świetle 
ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych 
elementów większe od 0,25 m2. 

W przypadku rozbieŜność pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się według stanu 
faktycznego. 

Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 8. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym zakryciu są podłoŜa. Odbiór 
podłóŜ musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych i okładzinowych. 

W trakcie odbioru naleŜy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badań naleŜy 
porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóŜ i określonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla wykładzin i w pkt. 5.4. dla okładzin. 

JeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny moŜna uznać podłoŜa za wykonane prawidłowo tj. zgodnie z 
dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych i okładzinowych. 

JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoŜe nie powinno być odebrane. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoŜa poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne 
zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemoŜliwa (szczególnie w przypadku zaniŜonej wytrzymałości) podłoŜe 
musi być skute i wykonane ponownie. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóŜ) oraz materiałów naleŜy zapisać 
w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik 
budowy). 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 
zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed 
odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeŜeli umowa taką formę przewiduje. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu (ilości), jakości i 
zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań 
i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. Wykonawca robót 
obowiązany jest przedłoŜyć komisji następujące dokumenty: 
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- projekt budowlany, 

- projekty wykonawcze 

- dokumentację powykonawczą 

- szczegółowe specyfikacje techniczne, 

- dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- protokóły odbioru podłoŜe, 

- protokóły odbiorów częściowych, 

- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłoŜonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie 
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porównać je z wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. 
oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeŜeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne i 
dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna być przyjęta. W takim przypadku 
naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- jeŜeli to moŜliwe, naleŜy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru, 

- jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika i trwałości wykładziny lub okładziny 
zamawiający moŜe wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniŜeniem wartości 
wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych,. 

- w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie 
wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół 
powinien zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem moŜliwości ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 

8.5.  Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w umowie. Celem odbioru 
pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i okładzin po uŜytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym 
okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin i okładzin z uwzględnieniem zasad 
opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń 
wynikających z obniŜonej jakości robót. 
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Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauwaŜone wady w 
wykonanych wykładzinach i okładzinach. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1.  Normy 

PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 

PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 

PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwościwodnej E>10%. 

Grupa B III. 

PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E<3 %. Grupa B I. 

PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6 %. Grupa B II a. 

PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10 %. Grupa B II b. 

PN-EN 121:1997 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa A I. 

PN-EN 186-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A IIa. Cz. 1. 

PN-EN 186-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A II a. Cz. 2. 

PN-EN 187-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa A IIb. Cz. 1. 

PN-EN 187-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 2. 

PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

PN-EN ISO10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni. 

PN-EN ISO10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie  nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej, gęstości 
względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na 
zginanie i siły łamiącej. 

PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia metodą pomiaru współczynnika 
odbicia. 

PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne ścieranie płytek nieszkliwionych. 

PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie powierzchni płytek 
szkliwionych.. 

PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności liniowej. PN-EN ISO 10545-
9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny. PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty 
ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej. 

PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia włoskowate 

płytek szkliwionych. 

PN-EN ISO 10545-12:1999        Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności. 

PN-EN ISO 10545-13:1990        Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej. 

PN-EN ISO 10545-14:1999        Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie. 

PN-EN ISO 10545-15:1999        Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu. 

PN-EN ISO 10545-16:2001        Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych róŜnic barw. 
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PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa. 

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych i zapraw do 
spoinowania. 

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności chemicznej zapraw na bazie Ŝywic 
reaktywnych. 

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na ścieranie. 

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości na zginanie i ściskanie. 

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu. 

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości wodnej. 

PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

9.2.  Inne dokumenty i instrukcje 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych-Wymagania ogólne (kod  CPV 45000000-7), wydanie 
OWEOB Promocja - 2003 rok. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie Arkady – 1990 rok. 

- Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 Okładziny i wykładziny z płytek 
ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok. 

- Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok. 

- Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok. 

- Układanie i spoinowanie płytek materiałami Ceresit, wydanie Ceresit - 1999 rok. 

Katalog wyrobów Ceresit, wydanie Ceresit - 2001 rok. 
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Wstawienie stolarki okiennej i drzwiowej 

1. Wstęp 

1.1.  Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania oraz odbioru robót 
związanych z wstawieniem stolarki. 

1.2. Zakres robót objętych ST 

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

- wstawienie stolarki okiennej, 

- wstawienie stolarki drzwiowej. 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" 
pkt. 1.5. 

2. Stolarka 

2.1.  Materiały 

Stolarkę okienną naleŜy dobierać ściśle według Specyfikacji Materiałowej. 

2.2. Transport 

Środki transportu powinny zabezpieczać przewoŜone wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Przestrzenie ładunkowe 
powinny być czyste, pozbawione wystających gwoździ i innych ostrych elementów mogących uszkodzić stolarkę. Wyroby 
ustawione w środkach transportu naleŜy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość ładunku. 

2.3. Warunki montaŜu 

Sprawdzić wymiary okien i otworu okiennego, luz między otworem okiennym a ościeŜnicą powinien wynosić: 

- na szerokości otworu 2-6 cm 

- na wysokości otworu 5 - 9 cm 

- ustawić w poziomie i pionie ościeŜnicę z zachowaniem przyjętych luzów 

- zamontować ościeŜnicę kotwami montaŜowymi lub kołkami rozporowymi - liczba w zaleŜności od zaleceń producenta 

- szczeliny między ramą a murem wypełnić pianką poliuretanową 

- zamocować parapety 

- wykonać wykończenia zewnętrzne i wewnętrzne 

- wykonać obróbki blacharskie zwracając uwagę na otwory odwadniające - pozostawić odkryte. 

Wykonawca powinien dokonać montaŜu okien zgodnie z szczegółową instrukcją wbudowania tych wyrobów, dostarczoną przez 
kaŜdego producenta. 

2.4. Warunki odbioru 

- Odbioru wbudowania oklein, dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stale;  

- Odbiór osadzenia ościeŜnic powinien być przeprowadzony przed wykończeniem ościeŜy; 
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- OścieŜnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach połączeń ze ścianą; 

Okucia elementów powinny być zamocowane w sposób trwały: 

Obróbki blacharskie, jakość osadzenia i uszczelnienia parapetów nie mogą budzić Ŝadnych zastrzeŜeń; Przedmiot reklamacji w 
czasie odbiorów stanowią równieŜ wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni okien, szyb, uszczelek i okuć. 

W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowaną stolarkę naleŜy przestrzegać warunków 
montaŜu określonych przez producenta aby gwarancja w pełnym zakresie została przeniesiona na UŜytkownika 

3. Podokienniki z płyt 

Podokienniki montujemy po montaŜu okien. MoŜna je mocować na piankę montaŜową, zwracając uwagę na 
prawidłowe wypoziomowanie. Miejsca przecięć obrobić elementami przewidzianymi do stosowania w danym systemie. 

4. Osadzenie stolarki drzwiowej 

5. Transport wyrobów stolarskich 

Środki transportu powinny zabezpieczać przewoŜone wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Przestrzenie ładunkowe 
powinny być czyste, pozbawione wystających gwoździ i innych ostrych elementów mogących uszkodzić stolarkę. 

Wyroby ustawione w środkach transportu naleŜy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość ładunku. 

6. Materiały 

Stolarkę drzwiową naleŜy dobierać ściśle według Specyfikacji Materiałowej. 

6.1. Warunki montaŜu 

Sprawdzić wymiary drzwi  i otworu drzwiowego, luz między otworem drzwiowym a ościeŜnicą powinien wynosić: 

- na szerokości otworu 2 + 6 cm 

- na wysokości otworu 5 + 9 cm 

- ustawić w poziomie i pionie ościeŜnicę z zachowaniem przyjętych luzów 

- zamontować ościeŜnicę kotwami montaŜowymi lub kołkami rozporowymi - liczba w zaleŜności od zaleceń producenta 

- szczeliny między ramą a murem wypełnić pianka poliuretanową 

- wykonać wykończenia zewnętrzne i wewnętrzne 

- wykonać obróbki blacharskie  

Wykonawca powinien dokonać montaŜu stolarki drzwiowej zgodnie ze szczegółową, instrukcją, wbudowania tych wyrobów, 
dostarczoną przez kaŜdego producenta. 

6.2.  Warunki odbioru 

Odbioru wbudowania drzwi dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe. 

Odbiór osadzenia ościeŜnic powinien być przeprowadzony przed wykończeniem ościeŜy. 

OścieŜnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach połączeń ze ścianą. 

Odchylenie ościeŜnic od pionu lub poziomu nie moŜe przekraczać 2 mm na 1 m ościeŜnic, nie więcej niŜ 3 mm na całą 
ościeŜnicę 

Luzy przy pasowaniu wbudowanych drzwi nie mogą być większe niŜ 3 mm; 

Zamknięte skrzydła drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamkę wykazywać Ŝadnych luzów; 

Otwarte skrzydło drzwiowe nie moŜe się same zamykać; 

Szczelność drzwi sprawdza się przez włoŜenie w dowolnym miejscu pomiędzy ościeŜnicą a ramiakiem paska papieru pakowego 
o szerokości 2 cm. JeŜeli po zamknięciu drzwi pasek nie daje się wyciągnąć, drzwi uznaje się za szczelne; 
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Okucia elementów powinny być zamocowane w sposób trwały; 

Przedmiotem reklamacji w czasie odbiorów stanowią równieŜ wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni ościeŜnic 
i skrzydeł drzwiowych, szyb, uszczelek i okuć. 

7. Elementy kowalsko - ślusarskie 

7.1. Materiały 

Materiały uŜyte do wykonywania robót ślusarsko - kowalskich powinny być zgodne ze Specyfikacją Materiałową. 

7.2. Sprzęt do wykonania robót  

Do wykonania robót naleŜy uŜywać między innymi: spawarki, wiertarki, młotki, szlifierki kątowe. 

7.3. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach InŜyniera, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez Inwestora pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

8. Rodzaje elementów ślusarsko – kowalskich 

8.1.  Pochwyty stalowe 

Do przykręcania pochwytów stosować kołki rozporowe o średnicy 10 mm odpowiedniej długości aby zapobiec ewentualnemu 
wyrywaniu pochwytów podczas eksploatacji obiektu. MontaŜ naleŜy przeprowadzić w taki sposób aby nie wystąpiły Ŝadne 
uszkodzenia mechaniczne pochwytu. 

8.2.  Balustrady proste z pochwytem stalowym 

Do przykręcania balustrad stosować kołki rozporowe o średnicy 12 mm odpowiedniej długości aby zapobiec ewentualnemu 
wyrywaniu balustrady podczas eksploatacji obiektu. Podczas montaŜu naleŜy zwrócić uwagę na wypoziomowanie balustrad oraz 
prawidłowe ich ustawienie w pionie. MontaŜ naleŜy przeprowadzić w taki sposób aby nie wystąpiły Ŝadne uszkodzenia 
mechaniczne balustrady. 

9.  Odbiór robót ślusarsko-kowalskich 

9.1.  Badania elementów ślusarsko-kowalskich przed wbudowaniem 

Przy odbiorze elementów ślusarsko - kowalskich przed ich wbudowaniem powinny być sprawdzone następujące cechy: 

- wymiary elementów i ich części składowych wymiary gotowego elementu i jego kształt 

- prawidłowość wykonanych połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, nitów, śrub, itp.) oraz rozstaw 
otworów na nity i śruby, średnice otworów oraz sprawność działania części ruchomych wielkość luzów między 
ruchomymi elementami składowymi 

- dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach oczyszczenie wyrobu ze rdzy, brudu, 
zaoliwień i innych zanieczyszczeń zabezpieczenie wyrobu przed korozją zgodność z dokumentacją techniczną  
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9.2.  Badania elementów ślusarsko-kowalskich po wbudowaniu i wykończeniu 

Przy odbiorze elementów ślusarsko - kowalskich wbudowanych powinny być sprawdzone: prawidłowość osadzenia elementu w 
konstrukcji budowlanej prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających zgodność wbudowanego 
elementu z projektem inne, których komisja odbiorowa uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót.  

9.3.  Odbiór ostateczny robót 

JeŜeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty ślusarsko - kowalskie naleŜy uznać za zgodne z dokumentacją 
techniczną. 

W przypadku, gdy chociaŜ jedno ze sprawdzań da wynik ujemny, naleŜy albo całość robót albo tylko ich część uznać za 
niezgodną z warunkami technicznymi (Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - montaŜowych. Arkady 
1990r) 

W razie uznania całości lub części robót za niezgodną z wymaganiami technicznymi, komisja przeprowadzająca 
odbiór robót powinna ustalić, czy naleŜy całkowicie lub częściowo odrzucić roboty, czy teŜ naleŜy dokonać poprawek w celu 
doprowadzenia robót do zgodności z ustalonymi w projekcie wymaganiami technicznymi.  
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i montaŜu konstrukcji stalowych przewidzianych do wykonania 
w ramach robót budowlanych przy realizacji projektu remontu stacji uzdatniania wody w m. Gosłw. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w punkcie 
1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie n/w 
konstrukcji stalowych: 

• konstrukcji wsporczych rurociągów 

• oraz wszystkich innych nie wymienionych wyŜej jakie występują przy realizacji umowy. 

1.4. Określenia podstawowe 

Aprobata Techniczna - obowiązująca na wszystkie materiały produkcji krajowej i importowane wbudowywane na trwałe do 
konstrukcji. 

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym do ustawy "Prawo budowlane" wydanym przez Ministra Budownictwa i 
Przemysłu Materiałów Budowlanych jednostką upowaŜnioną do ich wydawania są Instytuty Badawcze. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporządzeniami 
wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych oraz określeniami podanymi w ST-00.00 
„Wymagania ogólne" 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00. "Wymagania ogólne". 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami oraz zaleceniami i poleceniami InŜyniera. Przed 
przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do opracowania własnym kosztem i staraniem oraz 
przedstawienia do akceptacji InŜyniera n/w dokumentacji wykonawczej: 

> rysunki warsztatowe konstrukcji opracowane na podstawie Dokumentacji Projektowej oraz podziałem na elementy 
wysyłkowe do transportu i montaŜu. Wymiary liniowe w tych rysunkach winny być ustalone z dokładnością do 1 mm. 

> projekt technologii spawania zawierający : 

- metodę spawania, sprzęt i materiały, 

- kolejność wykonania spoin, przy której występują najmniejsze odkształcenia i napręŜenia spawalnicze,  

- pozycje łączonych elementów przy spawaniu, 

- sposób prostowania elementów po spawaniu, 

- rodzaje obróbki spoin,  

- metody kontroli i badań. 
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> projekt organizacji budowy uwzględniający wytyczne organizacji budowy oraz sprzęt przewidziany do zastosowania 
przez Wykonawcę i warunki budowy. Do projektu organizacji budowy naleŜy projekt transportu, technologii montaŜu 
oraz projekty rusztowań i innych tymczasowych konstrukcji pomocniczych. Projekt ten powinien zagwarantować 
całkowite bezpieczeństwo ludzi i montowanej konstrukcji, 

> projekt technologii zabezpieczeń antykorozyjnych. 

2. MATERIAŁY  

2.1. Akceptowanie uŜytych materiałów 

Do wykonania konstrukcji stosować moŜna wyłącznie materiały, których dostawcy posiadają Aprobaty Techniczne. 

2.2. Stal konstrukcyjna 

Do wytwarzania konstrukcji stalowych naleŜy uŜywać stal zgodnie z PN-82/S-10052. Inne gatunki stali (np. pochodzące z 
importu) mogą być zastosowane przez Wytwórcę za zgodą InŜyniera jeśli posiadają: 

> aprobaty techniczne ITB dopuszczające materiał do stosowania w budownictwie 

> Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN 

> Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną norma europejską wprowadzona do zbioru norm polskich 

> Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania 

2.3. Tryb postępowania przy dostawach stali 

Stal dostarczana na budowę powinna: 

> spełniać wymagania określone w normach przedmiotowych: 

- dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-EN 10163-1:1999 

- dla blach Ŝeberkowych wg PN-73/H-92127 

- dla walcówki, prętów i kształtowników wg PN-EN 10016-2:1999/Ap1:2003 

- dla kątowników równoramiennych wg, PN-EN 10056-1:2000 

- dla ceowników, wg PN-73/H-93460.03 

Łączniki i materiały spawalnicze powinny spełniać wymagania PN-89/S-10050 i norm przedmiotowych: 

> dla nakrętek do śrub PN-EN 1515-1:2002, 

> dla elektrod wg PN-EN 757:2000 

Wykonawca powinien przestrzegać okresów waŜności stosowania elektrod według gwarancji dostawcy. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji ST-00.00 - „Wymagania ogólne". 

Wytwórca konstrukcji w programie wytwarzania i Wykonawca w programie montaŜu obowiązani są do przedstawienia 
InŜynierowi do akceptacji wykazy zasadniczego sprzętu. Wykonawca na Ŝądanie InŜyniera jest zobowiązany do próbnego uŜycia 
sprzętu w celu sprawdzenia jego przydatności. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji ST-00.00 - „Wymagania ogólne". 
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4. TRANSPORT 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie wyrobów ze stali konstrukcyjnej powinny odbywać się tak, aby powierzchnia 
stali była zawsze czysta, wolna zwłaszcza od substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczeń mogących utrzymywać wilgoć. 
Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny być utrzymywane w stanie suchym i składowane nad gruntem na odpowiednich 
podporach. Niedopuszczalne jest długotrwałe składowanie stali niezabezpieczonych przed opadami. 

Wszystkie elementy konstrukcji powinny być ładowane na środki transportu w ten sposób, aby mogły być transportowane i 
rozładowywane bez powstania nadmiernych napręŜeń, deformacji lub uszkodzeń. Zalecane jest transportowanie konstrukcji w 
takiej pozycji, w jakiej będzie eksploatowana. Ze względu na łatwość ich uszkodzenia szczególnie chronione muszą być elementy 
styków montaŜowych. 

Ze względu na moŜliwość wyboczenia we wszystkich rodzajach konstrukcji naleŜy odpowiednio usztywnić elementy wiotkie na 
czas załadunku i transportu. Drobne elementy takie jak blachy nakładkowe czy blachy stanowiące połączenia muszą być 
jednoznacznie oznakowane i umieszczone w miejscu zamocowania przy pomocy śrub montaŜowych. Elementy 
drobnowymiarowe takie jak śruby, podkładki, nakrętki czy drobne blachy powinny być przewoŜone w zamkniętych pojemnikach. 
Dźwigary powinny być transportowane w pozycji pionowej i ta pozycja powinna być zachowana we wszystkich fazach transportu 
i montaŜu konstrukcji. W pewnych przypadkach mogą być one transportowane w innej pozycji jeśli będą odpowiednio 
zabezpieczone przed utratą stateczności i innymi uszkodzeniami. InŜynier w razie potrzeby moŜe Ŝądać wykonania 
odpowiednich obliczeń. Sposób mocowania elementów musi wykluczyć moŜliwość przemieszczenia, przewrócenia lub zsunięcia 
się ich w czasie transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji ST-00.00 - „Wymagania ogólne". 

Obowiązkiem Wykonawcy jest przygotowanie placu składowego dla konstrukcji i takie składowanie, aby zapewnić: 

> jej stateczność i nieodkształcalność, 

> dobre przewietrzenie elementów konstrukcyjnych, 

> dobrą widoczność oznakowania elementów składowych, 

> zabezpieczenie przed gromadzeniem się wód opadowych, śniegu, zanieczyszczeń itp. 

Elementy składowane na placu budowy muszą być transportowane do miejsca wbudowania w sposób gwarantujący jego 
nieuszkodzenie 

Konstrukcje całkowicie spawane muszą być scalone wg projektu montaŜu. Spawane styki montaŜowe mogą być wykonane przy 
zapewnieniu warunków przewidywanych w projekcie technologii spawania, a szczególnie przy odpowiedniej temperaturze, 
wilgotności oraz osłonięcia od wiatrów. 

Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed korozją wykonywane jest w Wytwórni, gdzie wykonuje się wszystkie 
warstwy powłoki zabezpieczającej przed korozją z wyłączeniem ostatniej warstwy nawierzchniowej. Po ukończeniu montaŜu 
powłokę antykorozyjną naleŜy dokończyć zgodnie z projektem. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w Specyfikacji ST- 00.00 „Wymagania ogólne" 

Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, niezaleŜnie od działań kontrolnych 
InŜyniera. 
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7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST- 00.00 „Wymagania ogólne". 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach 

ustalonych w przedmiarze robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne". 
Roboty uznaje się za odebrane jeŜeli zostały wykonane zgodnie z Specyfikacją Dokumentacją Projektową i poleceniami 
InŜyniera. 
 
Odbiorowi podlega: 

> sprawdzenie aprobat technicznych dla całości konstrukcji, 

> poprawność montaŜu, 

> poprawność wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji ST 00.00. „Wymagania ogólne". Sposób płatności określa 
umowa o wykonanie robót budowlano - montaŜowych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN EN 10163 – 1:1999 STAL. POWIERZCHNIA BLACH GRUBYCH I UNIWERSALNYCH ORAZ KSZTAŁTOWNIKÓW 

WALCOWANYCH NA GORĄCO. WYMAGANIA OGÓLNE 

PN-EN -10016 - WALCÓWKA ZE STALI NIESTOPOWEJ DO CIĄGNIENIA I/LUB WALCOWANIA NA ZIMNO . 

2:1999/AP1:2003 WYMAGANIA DLA WALCÓWKI OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA 

PN-EN 10056-1:2000 KĄTOWNIKI RÓWNORAMIENNE I NIERÓWNORAMIENNE ZE STALI KONSTRUKCYJNEJ. WYMIARY  

PN-89/S-10050 OBIEKTY MOSTOWE. KONSTRUKCJE STALOWE. WYMAGANIA I BADANIA  

PN-61/M-82331 ŚRUBY PASOWANE ZE ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM 

PN-EN 757:2000 MATERIAŁY DODATKOWE DO SPAWANIA. ELEKTRODY OTULONE DO RĘCZNEGO SPAWANIA 

ŁUKOWEGO STALI O WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI. OZNACZENIE 
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Kod CPV 45231300-8 – Roboty montaŜowe sieci wodociągowych z tworzyw sztucznych 

1. Wstęp 

1.1.  Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
sieci wodociągowych przeznaczonych do przesyłania wody między obiektami na terenie Stacji Uzdatniania 
Wody w m. Gosław. 

1.2. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy 
montaŜu sieci wodociągowych, przewodów wodociągowych tranzytowych, magistralnych, 
rozdzielczych, przyłączy (połączeń), ich uzbrojenia i armatury, a takŜe roboty tymczasowe oraz prace 
towarzyszące. 

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci wodociągowych wymienionych wyŜej są: wykopy, umocnienia 
ścian wykopów, odwodnienie na czas montaŜu rurociągów w przypadku wystąpienia wysokiego poziomu 
wód gruntowych (względnie opadowych), wykonanie podłoŜa, zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem 
obsypki i zasypki. 

Do prac towarzyszących naleŜy zaliczyć między innymi geodezyjne wytyczenie tras wodociągowych oraz ich 
inwentaryzację powykonawczą. 

Zakres prac związanych z wykonaniem następujących przewodów wodociągowych: 

• wody nieuzdatnionej ze studni głębinowej do budynku SUW – PE100 SDR17 PN10 Dz110mm, 

• z budynku SUW do zbiornika retencyjnego ZRW – PE100 SDR17 PN10 Dz160mm, 

• ze zbiornika retencyjnego do zestawu pompowego – PE100 SDR17 PN10 Dz160mm, 

• zasilającego rozdzielczą sieć wodociągową (przyłącze) – PE100 SDR17 PN10 Dz160mm. 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 3 WTWiO dla sieci wodociągowych, ST i poleceniami 
Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod 
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

1.4. Dokumentacja robót montaŜowych instalacji wodociągowych 

Dokumentację robót montaŜowych sieci wodociągowych stanowią: 

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. 
„w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 
1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 

- projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072), 

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), 
sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 
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szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072), 

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 
z późn. zmianami), 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
uŜytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z 
badań kontrolnych, 

- dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe 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 
późniejszymi zmianami). 

Roboty naleŜy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów. 

Materiały stosowane do budowy sieci wodociągowych powinny mieć: 

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeŜeli dotyczy ona 
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 
określonym przez Komisję Europejską, lub 

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ŝe są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany". 
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2.2. Rodzaje materiałów 

ZESTAWIENIE PRZEWODÓW WODOCI ĄGOWYCH 

Rurociąg 
Przepływ 
[m3/h] 

Średnica  
[mm] 

Prędkość 
[m/s] 

Materiał 
Sposób 
łączenia 

Długość 
[m] 

ze studni głębinowej nr 
1A do SUW 

11,0 110 0,41 
PE100 
SDR17 

zgrzewanie 
doczołowe 

82,5 

ze studni głębinowej nr 2 
do rurociągu ze studni A1 

11,0 110 0,41 
PE100 
SDR17 

zgrzewanie 
doczołowe 

19,5 

z SUW do zbiornika 
retencyjnego ZRW 

11,0 160 0,19 
PE100 
SDR17 

zgrzewanie 
doczołowe 

48,5 

ze zbiornika retencyjnego 
do zestawu pomp 

zasilających i płucznej 
68,8 160 1,21 

PE100 
SDR17 

zgrzewanie 
doczołowe 

39,5 

z SUW do rozdzielczej 
sieci wodociągowej 

20,0 160 0,35 
PE100 
SDR17 

zgrzewanie 
doczołowe 

30,5 

 

2.2.1. Rury i kształtki z polietylenu (PE) 

Rury i kształtki z polietylenu muszą spełniać warunki określone w normach PN-EN 12201-2 i PN-EN 
12201-3. Wymiary Dz rur i kształtek do budowy sieci wodociągowych są następujące: 16, 20, 25, 32, 
40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 
800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600 mm. 

2.2.3. Uzbrojenie sieci wodociągowej 

Armatura sieci wodociągowej musi spełniać warunki określone w normach PN-EN 1074-1÷5: 2002 oraz 
PN-89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1. 

2.2.4. Bloki oporowe i podporowe 

Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na zalecenia producenta rur dotyczące wytrzymałości betonu, sposobu 
wykonania bloku (beton wylewany bezpośrednio na grunt), pozostawienia złączy w miejscu widocznym. 

3. Sprzęt 

Do wykonania robót naleŜy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. 

Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, 
oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania. 

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 



SUW w m. Gosław                                                                                                        Specyfikacja techniczna ST-07 

- 6 - 

JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji nie moŜe być później zmieniany bez jego 
zgody. 

4. Wymagania dotyczące transportu 

4.1. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych  

Ze względu na specyficzne cechy rur naleŜy spełnić następujące dodatkowe wymagania: 

- rury naleŜy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne 
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuŜsze niŜ 
1 m, 

- jeŜeli przewoŜone są luźne rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość ładunku 
nie powinna przekraczać 1 m, 

- podczas transportu  rury powinny być zabezpieczone przed  uszkodzeniem przez metalowe części 
środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed 
zarysowaniem przez podłoŜenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni 
samochodu, 

- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą połoŜenia. Platforma samochodu 
powinna być ustawiona w poziomie. 

Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C. 

4.2. Składowanie rur i kształtek z tworzyw sztucznych w wiązkach lub luzem 

Rury i kształtki naleŜy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania 
słonecznego i temperaturą przekraczającą 40°C. 

Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłuŜej) rury powinny być chronione przed działaniem 
światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym materiałem (np. folią 
nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. NaleŜy zapewnić cyrkulację powietrza pod 
powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. 

Oryginalnie zapakowane wiązki rur moŜna składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości maksymalnej 3 
m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki moŜna składować 
w stosach na równym podłoŜu, na podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 
cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, 
zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 
1,5 m wysokości. Rury o róŜnych średnicach winny być składowane odrębnie. 

Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami 
drewnianymi. 

Stos naleŜy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rury poprzez ograniczenie jego 
szerokości przy pomocy pionowych wsporników drewnianych zamocowanych w odstępach 1÷2 m. 
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5. Wymagania dotyczące wykonania robót 

5.1. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do montaŜu sieci wodociągowej naleŜy: 

- dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu, 

- wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-B-10736:1999, 

- obniŜyć poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych (w przypadku 
wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych lub opadowych), 

- przygotować podłoŜe pod rurociąg zgodnie z dokumentacją. 

Zaprojektowano rurociągi polietylenowe z rur i kształtek PE100 SDR17 PN10, producent np. Wavin 

Metalplast-Buk Sp. z o.o. Sztangi łączyć za pomocą kształtek elektrooporowych. Podczas zgrzewania ściśle 

przestrzegać zaleceń producenta rur i kształtek. Szczegółowe rozwiązania węzłów pokazano na schematach 

na poszczególnych rysunkach. 

Nad przewodami wodociągowymi (ok. 30 cm) naleŜy ułoŜyć taśmę znacznikową koloru niebieskiego z 

wkładką stalową. 

Jako armaturę zastosować zasuwy kołnierzowe krótkie (np. firmy Hawle typu E (DN80, DN100, DN150mm 

– nr kat. 4000) wraz z obudowami teleskopowymi (1,3÷1,8m dla zasuw DN80, DN100, DN150mm – nr kat. 

9500) i skrzynkami ulicznymi sztywnymi (nr kat. 1750), hydranty Ŝeliwne nadziemne DN80mm np. typu H4 

firmy Hawle (nr kat. 5053H4). Zasuwy i hydranty oznaczyć w terenie za pomocą tabliczek informacyjnych 

zgodnych z normą PN-86/B-09700 umieszczonych na ogrodzeniu lub metalowym słupku. Wokół skrzynek 

ulicznych wykonać utwardzenie np. z kostki brukowej. 

Przejścia pod fundamentami i drogami w stalowych rurach osłonowych zabezpieczonych manszetami, z 

wykorzystaniem płóz dystansowych np. firmy Integra s.j. z Gliwic.  

Przejścia rurociągów pod fundamentami budynku wykonać równocześnie z fundamentowaniem budynku. 

5.2. MontaŜ rurociągów 

MontaŜ rurociągów moŜe odbywać się dwoma metodami: 

- montaŜ odcinków rurociągów na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu, 

- montaŜ odcinków rurociągu w wykopie. 

Rury w wykopie powinny być ułoŜone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadków. Na całej 
długości powinny przylegać do podłoŜa na co najmniej 1/4 obwodu. 

5.3. Połączenia rur i kształtek z PE 

Przed przystąpieniem do montaŜu rur i kształtek z PE naleŜy dokonać oględzin tych materiałów. 
Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rur i kształtek powinny być gładkie, czyste, pozbawione porów, 
wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemoŜliwiającym spełnienie wymagań 
określonych w normach PN-EN 12201-1÷4:2004. 
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5.3.1. Połączenia zgrzewane 

W połączeniach zgrzewanych stosowane są kształtki zgrzewane elektrooporowo. 

- kształtki polietylenowe (PE) zawierające jeden lub więcej integralnych elementów grzejnych, zdolnych 
do przetworzenia energii elektrycznej w ciepło, w celu uzyskania połączenia zgrzewanego z bosym 
końcem lub rurą, 

Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nie powinny wystąpić 
wypływki stopionego materiału poza obrębem kształtek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym Ŝadna 
wypływka nie powinna powodować przemieszczenia drutu w kształtkach (elektrooporowych) co mogłoby 
spowodować zwarcie podczas łączenia. Na wewnętrznej powierzchni rur nie powinno wystąpić 
pofałdowanie. 

5.3.2. Połączenia kołnierzowe 

Połączenia rur z PE z rurami z innych materiałów wykonuje się za pomocą odpowiednich kształtek 
kołnierzowych (adaptorów czołowych). 

Polega to na wykonaniu odpowiedniego kołnierza tulei kołnierzowej na końcu rury z PE, a następnie nakłada 
się na tę rurę kołnierz stalowy zabezpieczony antykorozyjnie. Końcówka rury z PE z kołnierzem oraz 
uszczelką musi znaleźć się wewnątrz złącza. 

5.4.  Połączenia rur i kształtek z Ŝeliwa 

5.4.1. Połączenia rur i kształtek typu standard 

Połączenie typu standard jest połączeniem automatycznym wciskanym na uszczelkę. Szczelność jest 
zapewniona dzięki ściskaniu pierścienia uszczelniającego z elastomeru, które uzyskuje się podczas łączenia 
rur (proste wprowadzenie bosego końca rury w kielich). 

5.4.2. Połączenia kołnierzowe 

Połączenia kołnierzowe są stosowane do łączenia niektórych kształtek (trójniki, króćce kołnierzowo-
kielichowe, króćce bose) z armaturą wyposaŜoną w kołnierze. 

5.5.  Uzbrojenie sieci wodociągowej 

Uzbrojenie sieci wodociągowej montuje się w studzienkach (komorach) wodociągowych lub bezpośrednio w 
gruncie. Powszechnie stosowana jest armatura Ŝeliwna. W sieciach wodociągowych z tworzyw sztucznych 
moŜe mieć zastosowanie takŜe armatura z tworzywa sztucznego. 

Tworzywo, z którego wykonano kadłub armatury z bosym końcem lub kielichem zgrzewanym 
elektrooporowo powinno spełniać wymagania PN-EN 12201-1. 

Uszczelnienia elastomerowe zgodne z PN-EN 681-1 lub 681-2. 

Armaturę naleŜy łączyć zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta. 

Oględziny - powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne armatury powinny być gładkie, czyste, pozbawione 
porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemoŜliwiającym spełnienie wymagań 
niniejszej normy. 
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Konstrukcja armatury powinna być taka, aby podczas montaŜu, łączenia jej z rurą lub innym elementem nie 
nastąpiło przemieszczenie uzwojeń elektrycznych lub uszczelnień. 

W czasie wykonywania robót montaŜowych sieci wodociągowych naleŜy ściśle przestrzegać instrukcji i 
zaleceń producentów wszystkich materiałów zastosowanych do ich budowy. 

Nad przewodami ułoŜyć taśmę lokalizacyjną niebieską z wkładką metalową podłączając ją do armatury i 
innych metalowych elementów. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne". 

6.2. Kontrola wykonania sieci wodociągowej  

Kontrolę wykonania sieci wodociągowej naleŜy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi w zeszycie 
nr 3 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych" pkt 6 „Kontrola i badania przy 
odbiorze". 

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu naleŜy przeprowadzić próbę 
szczelności. 

Próby szczelności naleŜy wykonywać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu ale na Ŝądanie 
inwestora lub uŜytkownika naleŜy równieŜ przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu. 

Zaleca się przeprowadzać próbę ciśnieniową hydrauliczną jednakŜe w przypadkach uzasadnionych 
względami techniczno-ekonomicznymi moŜna stosować próbę pneumatyczną. 

Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związany z próbami szczelności są podane w normie PN-B 
10725:1997. NiezaleŜnie od wymagań określonych w normie przed przystąpieniem do przeprowadzenia 
próby szczelności naleŜy zachować następujące warunki: 

- ewentualne wymagania inwestora związane z próbą powinny być jasno określone w projekcie albo w 
szczegółowej specyfikacji technicznej SST, 

- odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długość ok. 300 m w przypadku wykopów o 
ścianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nieumocnionych ze skarpami - wszystkie złącza 
powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne, 

- odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilny, zabezpieczony przed wszelkimi 
przemieszczeniami - wykonana dokładnie obsypka, przewód na podporach lub w kanałach 
zbiorczych powinien mieć trwałe zamocowania wraz z umocnieniem złączy, 

- wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 

- profil przewodu powinien umoŜliwiać jego odpowietrzenie i odwodnienie a urządzenia odpowietrzające 
powinny być zainstalowane w najwyŜszych punktach badanego odcinka, 

- naleŜy sprawdzić wizualnie wszystkie badane połączenia. 

W czasie przeprowadzania próby szczelności naleŜy w szczególności przestrzegać następujących 
warunków: 

- przewód nie moŜne być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie moŜe 
być niŜsza niŜ 1 °C, 
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- napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od niŜszego punktu, 

- temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C, 

- po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu naleŜy go pozostawić na 20 godzin w celu 
ustabilizowania, 

- po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie naleŜy przez okres 30 minut sprawdzać 
jego poziom, 

wynik próby szczelności uznaje się za pozytywny, gdy nie nastąpił w tym czasie spadek ciśnienia 
poniŜej wartości ciśnienia próbnego. 

Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na ocenę prawidłowości wykonania połączeń zgrzewanych. 

Ocenę tę naleŜy przeprowadzić w oparciu o następujące kryteria: 

- zgrubienie zgrzewane powinno być obustronnie moŜliwie okrągło ukształtowane, 

- powierzchnia zgrubienia powinna być gładka, 

- rowek między wypływkami nie powinien być zagłębiony poniŜej zewnętrznych powierzchni łączonych 
elementów, 

- przesunięcie ścianek łączonych rur nie powinno przekraczać 10% grubości ścianki rury, 

- całkowita szerokość wypływek powinna być większa od zera i nie powinna przekraczać wartości 
określonych przez producenta rur i kształtek. 

Ocenę jakości połączenia zgrzewanego moŜna wykonać za pomocą urządzeń pomiarowych z 
dokładnością 0,5 mm. 

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu naleŜy przeprowadzić próbę 
szczelności. 

Próby szczelności naleŜy wykonywać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu ale na Ŝądanie 
inwestora lub uŜytkownika naleŜy równieŜ przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu. 

Zaleca się przeprowadzać próbę ciśnieniową hydrauliczną jednakŜe w przypadkach uzasadnionych 
względami techniczno-ekonomicznymi moŜna stosować próbę pneumatyczną. 

Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związany z próbami szczelności są podane w normie PN-B 
10725:1997. NiezaleŜnie od wymagań określonych w normie przed przystąpieniem do przeprowadzenia 
próby szczelności naleŜy zachować następujące warunki: 

- ewentualne wymagania inwestora związane z próbą powinny być jasno określone w projekcie albo w 
szczegółowej specyfikacji technicznej SST, 

- odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długość ok. 300 m w przypadku wykopów o 
ścianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nieumocnionych ze skarpami - wszystkie złącza 
powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne, 

- odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilny, zabezpieczony przed wszelkimi 
przemieszczeniami - wykonana dokładnie obsypka, przewód na podporach lub w kanałach 
zbiorczych powinien mieć trwałe zamocowania wraz z umocnieniem złączy, 

- wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 
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- profil przewodu powinien umoŜliwiać jego odpowietrzenie i odwodnienie a urządzenia odpowietrzające 
powinny być zainstalowane w najwyŜszych  punktach  badanego odcinka, 

- naleŜy sprawdzić wizualnie wszystkie badane połączenia. 

W czasie przeprowadzania próby szczelności naleŜy w szczególności przestrzegać następujących 
warunków: 

- przewód nie moŜne być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie moŜe 
być niŜsza niŜ 1 °C, 

- napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od niŜszego punktu, 

- temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C, 

- po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu naleŜy go pozostawić na 20 godzin w celu 
ustabilizowania, 

- po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie naleŜy przez okres 30 minut sprawdzać 
jego poziom, 

wynik próby szczelności uznaje się za pozytywny, gdy nie nastąpił w tym czasie spadek ciśnienia 
poniŜej wartości ciśnienia próbnego. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2.  Jednostki i zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowych 

Robotami tymczasowymi przy montaŜu sieci wodociągowych są roboty ziemne (wykopy) umocnienia ich 
pionowych ścian, wykonanie podłoŜa pod rurociągi oraz zasypanie z zagęszczeniem gruntu. Zasady 
obmiaru tych robót naleŜy przyjąć takie same jak dla robót ziemnych określone w odpowiednich 
katalogach. 

Jednostkami obmiaru są: 

- wykopy i zasypka - m3 , 

- umocnienie ścian wykopów - m2 , 

- wykonanie podłoŜa - m3   (lub m2   i grubość warstwy w m). 

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych 

Obmiaru robót podstawowych sieci i przyłączy wodociągowych (w przypadku wyceny robót w oparciu o 
KNR 2-18 wydany przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa) dokonuje się z 
uwzględnieniem podziału na: 
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- usytuowanie sieci wodociągowej - w mieście lub poza granicami miasta, 

- rodzaj wykopu - o ścianach pionowych lub skarpowych, 

- głębokość posadowienia rurociągu licząc od powierzchni terenu, 

- poziom wody gruntowej. 

Długość rurociągów na odcinkach prostych mierzy się wzdłuŜ ich osi łącznie z kształtkami w metrach 
według rodzajów rur i średnic. Łuki w rurociągach mierzy się po ich zewnętrznej stronie. 

Armaturę tworzącą określony węzeł oblicza się kompletach. 

W przypadku wyceny robót w oparciu o KNNR nr 4 lub KNR 2-18 wydany przez WACETOB-PZITB 
obmiaru robót podstawowych sieci i przyłączy wodociągowych dokonuje się w zaleŜności od: 

- rodzaju wykopu - o ścianach pionowych lub skarpowych, 

- głębokości posadowienia rurociągu licząc od powierzchni terenu, 

- poziomu wody gruntowej. 

Długość rurociągów na odcinkach prostych mierzy się wzdłuŜ ich osi w metrach według rodzajów rur i 
średnic. 

Kształtki oblicza się w sztukach z podziałem na średnice. 

Połączenia zgrzewane oblicza się w sztukach z podziałem na średnice zgrzewanych elementów. 

Armaturę tworzącą określony węzeł oblicza się w kompletach. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 8. 

Badanie przy odbiorze sieci wodociągowych naleŜy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 
6.2. WTWiO sieci wodociągowych 

8.1.1. Badania przy odbiorze 

Badania odbiorowe przewodów sieci wodociągowych zaleŜne są od rodzaju odbioru technicznego robót. 
Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających i odbioru 
technicznego końcowego po zakończeniu budowy. 

Badania przy odbiorze powinny być zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997. 

8.2.  Odbiór techniczny częściowy 

Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 

- zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją - dopuszczalne odchylenie w 
poziomie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać 0,1 m dla przewodów z tworzyw 
sztucznych, 0,05 m dla przewodów z Ŝeliwa sferoidalnego. Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułoŜonego 
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przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać dla przewodów z tworzyw sztucznych 
±0,05 m, dla przewodów z Ŝeliwa sferoidalnego ±0,02 m 

- zbadaniu prawidłowości wykonania zgrzewów, 

- zbadaniu usytuowania bloków oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji, 

- zbadaniu przez oględziny zabezpieczeń przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej, 

- zbadaniu podłoŜa naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podłoŜa 
naturalnego sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z projektantem lub nadzorem, 

- zbadaniu podłoŜa wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z dokumentacją, 

- zbadaniu materiału ziemnego uŜytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien być  drobny i 
średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony, 

- zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności naleŜy przeprowadzić zgodnie z PN-B 10725:1997. 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby szczelności przewodu, 
inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami i deklaracjami 
zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i armatury, jest przedłoŜony 
podczas spisywania protokołu odbioru technicznego - częściowego (załącznik 1), który stanowi podstawę 
do decyzji o moŜliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociągowej. Wymagane jest 
takŜe dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego -częściowego. 

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze 
technicznym - częściowym przewodu wodociągowego, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty ulegające 
zakryciu, zapewnić dokonanie próby i sprawdzenia przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację 
przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą. 

8.3.  Odbiór techniczny końcowy 

Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 

- zbadaniu zgodności stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacją techniczną, 

- zbadaniu protokołów odbioru: próby szczelności, wyników badań bakteriologicznych oraz wyników 
stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 

- zbadaniu rozstawu armatury i jej działania, 

- zbadaniu szczelności komór i studni wodociągowych, szczególnie przy przejściach rurociągów przez 
ściany. 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołami odbiorów technicznych 
częściowych przewodu wodociągowego (załącznik 1), projektem z wprowadzonymi zmianami podczas 
budowy, wynikami badań bakteriologicznych, wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki 
wykopu i inwentaryzacją geodezyjną jest przedłoŜony podczas spisywania protokołu odbioru 
technicznego końcowego (załącznik 2), na podstawie którego przekazuje się inwestorowi wykonany 
przewód sieci wodociągowej. Konieczne jest takŜe dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu 
odbioru technicznego końcowego. 

Teren po budowie przewodu wodociągowego powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu. 

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze 
końcowym złoŜyć oświadczenia: 
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- o wykonaniu przewodu wodociągowego zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami pozwolenia na 
budowę i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powołanymi w warunkach 
przepisami i polskimi normami), 

- o doprowadzeniu do naleŜytego stanu i porządku terenu budowy, a takŜe - w razie korzystania - ulicy i 
sąsiadującej z budową nieruchomości. 

9.  Przepisy związane 

9.1. Ustawy 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 
z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 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 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpoŜarowej (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 późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. 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 wodę i zbiorowym odprowadzeniu 
ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747). 

9.2. Rozporządzenia 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. 
U. Nr 38, poz. 455). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym(Dz. U. Nr 198, 
poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie systemów oceny zgodności 
wymagań , jakie powinny spełniać natyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu 
oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE(Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. -  w  sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa I ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
120, poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 
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- Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

9.3.  Normy 

1. PN-EN 1074-1:2002 - Armatura  wodociągowa.  Wymagania uŜytkowe i badania sprawdzające. Część 1: 
Wymagania ogólne 

2. PN-EN 1074-2:2002 - Armatura  wodociągowa. Wymagania uŜytkowe i badania sprawdzające. Część 2: 
Armatura zaporowa 

3. PN-EN 1074-3:2002 - Armatura  wodociągowa. Wymagania uŜytkowe i badania sprawdzające. Część 3: 
Armatura zwrotna 

4. PN-EN 1074-4:2002 - Armatura  wodociągowa. Wymagania uŜytkowe i badania sprawdzające. Część 4: 
Zawory napowietrzająco-odpowietrzające 

5. PN-EN 1074-5:2002 - Armatura  wodociągowa. Wymagania uŜytkowe i badania sprawdzające. Część 
5: Armatura regulująca 

6. PN-EN 1074-5:2002 - Armatura  wodociągowa. Wymagania uŜytkowe i badania sprawdzające. Część 
6: Hydranty 

7. PN-EN 681-1:2002 - Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek 
złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma 

8. PN-EN 681-2:2002 - Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek 
złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne 

9. PN-EN 12201-1:2004 - Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw sztucznych  do przesyłania 
wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne 

10. PN-EN 12201-2:2004 - Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw sztucznych  do przesyłania 
wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury 

11. PN-EN 12201-3:2004 -  Systemy  przewodów  rurowych  z tworzyw sztucznych  do przesyłania 
wody. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki 

12. PN-EN 12201-4:2004 - Systemy  przewodów  rurowych  z tworzyw sztucznych  do przesyłania 
wody. Polietylen (PE). Część 4: Armatura 

13. PN-EN 12201-5:2004  Systemy  przewodów  rurowych  z tworzyw sztucznych  do -przesyłania  
wody.   Polietylen   (PE).   Część  5:   Przydatność  do stosowania w systemie 

14. PN-EN 1452-1:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 
niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne 

15. PN-EN 1452-2:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 
niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Rury 

16. PN-EN 1452-3:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 
niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Kształtki 

17. PN-EN 1452-4:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 
niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Zawory i wyposaŜenie pomocnicze 
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18. PN-EN 1452-5:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 
niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Przydatność do stosowania w systemie 

19. PN-B-10725:1997 - Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania 

20. PN-87/B-01060 -  Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposaŜenia. Terminologia. 

21. PN-B-10736:1999 - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych I kanalizacyjnych. Warunki 
techniczne wykonania. 

22. PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 

23. PN-89/M-74091 - Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa. 

24. PN-89/M-74092 - Armatura przemysłowa. Hydranty podziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa. 

25. PN-86/B-09700 - Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych. 

26. PN-93/C-89218 - Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów. 

27. PN-EN 805:2002 - Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części 
składowych. 

28. PN-EN 545:2005 – Rury i kształtki i wyposaŜenie z Ŝeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do 
rurociągów wodnych. Wymagania i metody badań. 

26. PN-EN 545:2005/AC:2005 (U) -  Rury i kształtki i wyposaŜenie z Ŝeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do 

rurociągów wodnych. Wymagania i metody badań.. 

9.4. Inne dokumenty 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych - zeszyt 3 - COBRTI INSTAL 

- Instrukcja Projektowa, MontaŜu i Układania rur PVC-U i PE - GAMRAT, 

- PE Instrukcja montaŜowa Wavin Metalplast-Buk sp. z o.o. 

- Katalog Techniczny- PIPE LIFE. 

- Zestawy polietylenowa – zestawienie produktów Wavin Metalplast-Buk sp. z o.o. 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja 
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji. 

Katalog techniczny HAWLE. 
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Załącznik 1 

..........................................., dnia ....................... r. 

PROTOKÓŁ BADANIA ODBIORCZEGO INSTALACJI WODOCI ĄGOWEJ 

1. Identyfikacja instalacji 

Instalacja wodociągowa ........................................................................ realizowana 

w ......................................................... ul. ................................................................ 

(nazwa miejscowości) 

zaprojektowana przez ............................................................................................... 

2. Przedmiot badania 

Badaniem objęto: ...................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

(opis jednoznacznie identyfikujący zakres instalacji objęty badaniem) 

3. Skład Komisji 

Poz - Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi 

1 Inwestor     

2 Wykonawca     

3 Nadzór     

4 UŜytkownik     

5 Projektant     

1) dla osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnień budowlanych 

 

4. Opis badania: 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

5. Wykonawca zał ączył do protokołu nast ępuj ące dokumenty: 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

6. Komisja stwierdza, Ŝe badanie: 

6.1. zostało przeprowadzone z wynikiem (pozytywnym) * (negatywnym) * 

6.2. poniewa Ŝ wynik badania był negatywny, instalacja powinna zo stać przedstawiona do badania 

w terminie do dnia ........................... * 

Na odwrotnej stronie niniejszego protokołu (nie zostały zamieszczone)* (zostały zamieszczone)* i 

podpisane inne ustalenia Komisji dotyczące przeprowadzonego badania. 

7. Podpisy członków Komisji 

Inwestor Wykonawca Nadzór UŜytkownik Projektant 

1. 2. 3. 4. 5. 

................................................................................................................................................. 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik 2 

..........................................., dnia ....................... r. 

PROTOKÓŁ ODBIORU MIĘDZYOPERACYJNEGO INSTALACJI WODOCI ĄGOWEJ 

1. Identyfikacja instalacji 

Instalacja wodociągowa ...................................................................... realizowana 

w ......................................................... ul. ................................................................ 

                              (nazwa miejscowości) 

zaprojektowana przez ............................................................................................... 

Projekt zweryfikowany przez ..................................................................................... 

2. Przedmiot i zakres odbioru mi ędzyoperacyjnego 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

3. Skład Komisji 

Poz - Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi 

1 Inwestor     

2 Wykonawca     

3 Nadzór     

4 UŜytkownik     

5 Projektant     

1) dla osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnień budowlanych 

 

4. Wykonawca zał ączył do protokołu nast ępuj ące dokumenty: 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

5. Komisja stwierdza, Ŝe roboty poprzedzaj ące wykonanie instalacji i b ędące przedmiotem odbioru 

międzyoperacyjnego: 

5.1. zostały zrealizowane (zgodnie) * (nie zgodnie) * z przedstawion ą dokumentacj ą i w sposób 
(umo Ŝliwiaj ący)* (nie umo Ŝliwiaj ący)* prawidłowe wykonanie instalacji; 

5.2. poniewa Ŝ wynik odbioru mi ędzyoperacyjnego jest negatywny, roboty powinny zost ać 

przedstawiona do ponownego odbioru w terminie do dn ia .................................* 

Na odwrotnej stronie niniejszego protokołu (nie zostały zamieszczone)* (zostały zamieszczone)* i 

podpisane pozostałe ustalenia Komisji. 

6. Podpisy członków Komisji 

Inwestor Wykonawca Nadzór UŜytkownik Projektant 

1. 2. 3. 4. 5. 

................................................................................................................................................. 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik 3 

..........................................., dnia ....................... r. 

PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO – CZĘŚCIOWEGO INSTALACJI WODOCI ĄGOWEJ 

1. Przedmiot odbioru 

Instalacja wodociągowa ...................................................................... realizowana 

w ......................................................... ul. ................................................................ 

(nazwa miejscowości) 

zaprojektowana przez ............................................................................................... 

Projekt zweryfikowany przez .................................................................................... 

2. Zakres odbioru cz ęściowego: 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

(opis jednoznacznie identyfikujący zakres instalacji objęty odbiorem częściowym) 

3. Skład Komisji 

Poz - Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi 

1 Inwestor     

2 Wykonawca     

3 Nadzór     

4 UŜytkownik     

5 Projektant     

1) dla osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnień budowlanych 

4. Wykonawca przedstawił nast ępuj ące dokumenty: 

a) umowę .................................................................................................................. 

b) pozwolenie na budowę i dziennik budowy, 

c) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 

d) ............................................................................................................................... 

e) ............................................................................................................................... 

5. Komisja stwierdza, Ŝe część instalacji b ędąca przedmiotem odbioru została zrealizowana (zgodni e)* (nie 
zgodnie) * z umow ą, przedstawion ą dokumentacj ą oraz warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru, wobec tego (mo Ŝe)* (nie mo Ŝe)* zostać odebrana. 

6. (Ustala si ę, Ŝe odebrana cz ęść instalacji b ędzie konserwowana przez) * ...... 

7. ............................................................................................................................... 

Na odwrotnej stronie niniejszego protokołu (nie zostały zamieszczone)* (zostały zamieszczone)* i 

podpisane pozostałe ustalenia, a tak Ŝe uwagi Komisji, w tym dotyczące terminu 

i zgodności wykonania z umową, stwierdzonych wad i terminu ich usunięcia itp. 

8. Podpisy członków Komisji 

Inwestor Wykonawca Nadzór UŜytkownik Projektant 

1. 2. 3. 4. 5. 

................................................................................................................................................. 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik 4 

..........................................., dnia ....................... r. 

PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO – KO ŃCOWEGO INSTALACJI WODOCI ĄGOWEJ 

1. Przedmiot odbioru 

Instalacja wodociągowa ...................................................................... realizowana 

w ......................................................... ul. ................................................................ 

(nazwa miejscowości) 

zaprojektowana przez ............................................................................................... 

Projekt zweryfikowany przez .................................................................................... 

2. Skład Komisji 

Poz - Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi 

1 Inwestor     

2 Wykonawca     

3 Nadzór     

4 UŜytkownik     

5 Projektant     

1) dla osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnień budowlanych 

3. Wykonawca przedstawił nast ępuj ące dokumenty: 

a) umowę .................................................................................................................. 

b) pozwolenie na budowę i dziennik budowy, 

c) ............................................................................................................................... 

d) ............................................................................................................................... 

4. Wykonawca zał ączył do protokołu nast ępuj ące dokumenty: 

a) protokoły odbiorów technicznych – częściowych instalacji, 

b) dokumenty dotyczące podstawowych danych eksploatacyjnych, 

c) dokumentacje techniczną powykonawczą, 

d) protokół potwierdzający kompletność wykonanych prac, 

e) ............................................................................................................................... 

f) ............................................................................................................................... 

g) ............................................................................................................................... 

5. Komisja stwierdza, Ŝe instalacja została zrealizowana (zgodnie) * (nie zgodnie) * z umow ą, przedstawion ą 
dokumentacj ą oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru. I nstalacja (mo Ŝe)* (nie mo Ŝe)* być 
odebrana i u Ŝytkowana. 

6. (Ustala si ę, Ŝe po odbiorze instalacja zostaje przej ęta do eksploatacji przez) * 

7. ............................................................................................................................... 

Na odwrotnej stronie niniejszego protokołu (nie zostały zamieszczone)* (zostały zamieszczone)* i podpisane 
pozostałe ustalenia, a tak Ŝe uwagi Komisji, w tym dotyczące terminu i zgodności wykonania z umową, stwierdzonych 
wad i terminu ich usunięcia itp. 

8. Podpisy członków Komisji 

Inwestor Wykonawca Nadzór UŜytkownik Projektant 

1. 2. 3. 4. 5. 

................................................................................................................................................. 

• niepotrzebne skreślić 
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Załącznik 5 

..........................................., dnia ....................... r. 

PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO – CZĘŚCIOWEGO PRZEWODU WODOCIĄGOWEGO 

1. Przedmiot odbioru 

Przewód tranzytowy*, magistralny*, rozdzielczy*................................................** zrealizowany   

w ......................................................... ul. .............................na odcinku............................................................................. 

                       (nazwa miejscowości) 

o średnicy DN/ID*, DN/OD*.........................................................długości L=....................................................................... 

wykonany z materiału........................................................................................................................................................... 

uzbrojony w armaturę .......................................................................................................................................................... 

zaprojektowana przez .......................................................................................................................................................... 

uzgodniony przez ................................................................................................................................................................. 

Nr uzgodnienia..............., okres budowy od dnia................................... do dnia................................................................ 

2. Skład Komisji 

Poz - Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi 

1 Inwestor     

2 Wykonawca     

3 Nadzór     

4 UŜytkownik     

5 Projektant     

1) dla osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnień budowlanych 

 

3. Wykonawca przedstawił nast ępuj ące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę;     c) projekt; 

b) dziennik budowy;      d)................................................................................ 

4. Wykonawca zał ączył do protokołu nast ępuj ące dokumenty: 

a) protokół szczelności przewodu;     c) inwentaryzację geodezyjną; 

b) dla rur, kształtek i armatury – certyfikaty     d)................................................................... 

zgodności z polskimi normami lub aprobatami;    ........................................................................ 

5. Komisja stwierdza, Ŝe przewód wodoci ągowy b ędący przedmiotem odbioru: 

5.1. zrealizowano zgodnie* niezgodnie* z przedstawi oną dokumentacj ą oraz warunkami technicznymi wykonania robót.  

5.2. moŜe zostać* nie mo Ŝe zostać zasypany.  

Na odwrotnej stronie niniejszego protokołu (nie zostały zamieszczone)* (zostały zamieszczone)* i podpisane inne ustalenia 
Komisji. 

6. Podpisy członków Komisji 

Inwestor             Wykonawca                Nadzór                   UŜytkownik                      Projektant 

1.                                 2.                             3.                             4.                                        5. 

....................................................................................................................................................................................... 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik 6 

..........................................., dnia ....................... r. 

PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO – KO ŃCOWEGO PRZEWODU WODOCIĄGOWEGO 

1. Przedmiot odbioru 

Przewód tranzytowy*, magistralny*, rozdzielczy*................................................** zrealizowany   

w ......................................................... ul. .............................na odcinku............................................................................. 

                       (nazwa miejscowości) 

o średnicy DN/ID*, DN/OD*.........................................................długości L=....................................................................... 

wykonany z materiału........................................................................................................................................................... 

uzbrojony w armaturę .......................................................................................................................................................... 

zaprojektowana przez .......................................................................................................................................................... 

uzgodniony przez ................................................................................................................................................................. 

Nr uzgodnienia..............., okres budowy od dznia................................... do dnia................................................................ 

2. Skład Komisji 

Poz - Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi 

1 Inwestor     

2 Wykonawca     

3 Nadzór     

4 UŜytkownik     

5 Projektant     

1) dla osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnień budowlanych 

 

3. Wykonawca przedstawił nast ępuj ące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę;     c)............................................................................... 

b) dziennik budowy;      d)................................................................................ 

 

4. Wykonawca zał ączył do protokołu nast ępuj ące dokumenty: 

a) protokoły odbiorów technicznych;   d) wyniki badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu; 

b) projekt z wprowadzonymi zmianami    e) inwentaryzację geodezyjną; 

c) wyniki badań bakteriologicznych;    f) ........................................................................ 

 

5. Komisja stwierdza, Ŝe przewód wodoci ągowy b ędący przedmiotem odbioru: 

5.1. zrealizowano zgodnie* niezgodnie* z przedstawi oną dokumentacj ą oraz warunkami technicznymi wykonania robót.  

5.2. moŜe zostać* nie mo Ŝe zostać zasypany.  

Na odwrotnej stronie niniejszego protokołu (nie zostały zamieszczone)* (zostały zamieszczone)* i podpisane inne ustalenia 
Komisji. 

6. Podpisy członków Komisji 

Inwestor             Wykonawca                Nadzór                   UŜytkownik                      Projektant 

1.                                 2.                             3.                             4.                                        5. 

....................................................................................................................................................................................... 

* niepotrzebne skreślić 
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WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
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ROBOTY W ZAKRESU  

INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH  

WEWNĘTRZNYCH 

 

 

ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYC H 

ROBOTY W ZAKRESIE MONTA śU OPRAW, 

OSPRZĘTU, URZĄDZEŃ I ODBIORNIKÓW  

ENERGII ELEKTRYCZNEJ  
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Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
układaniem i montaŜem elementów instalacji elektrycznej (układanie kabli i przewodów, montaŜ osprzętu i opraw), które 
zostaną wykonane w ramach zadania pn. „Remont stacji uzdatniania wody w Gosławiu” polegającego na remoncie układu 
technologicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą o wydajności w układzie uzdatniania Qhmax = 11,0 m3/h z pełną 
automatyką procesów technologicznych, zapewniających uzyskanie wody pitnej o jakości odpowiadającej obowiązującym w 
tym zakresie rozporządzeniom. 

1.2. Przedmiot i zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania i odbioru robót związanych z: 

- układaniem kabli i przewodów elektrycznych, w tym szynoprzewodów montowanych poza rozdzielnicami,  

- montaŜem opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem podłoŜa i robotami 
towarzyszącymi, dla obiektów kubaturowych oraz obiektów budownictwa inŜynieryjnego. 

ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 

- kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyŜej prac, 

- wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoŜa (w szczególności roboty murarskie, ślusarsko-
spawalnicze montaŜ elementów osprzętu instalacyjnego itp.), 

- ułoŜeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną, 

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów wyznaczonych w dokumentacji, 

- ułoŜeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kanałach zamkniętych), ułatwiającego docelowe 
wciąganie zaprojektowanych przewodów (np. dla sieci teleinformatycznych), 

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich wyznaczonych kabli i przewodów, 

- przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi montowany element instalacji 
elektrycznej. 

1.2.1. Zasilanie 

Stacja uzdatniania wody SUW zasilana będzie z istniejącego złącza ZKP zlokalizowanego na terenie działki SUW. Istniejący 
kabel zasilający naleŜy wymieć i wprowadzić do pomieszczenia sterowni dla zasilania rozdzielnic RG1 i RG2.   

Szynę PEN ZKP naleŜy połączyć z uziomem budynku płaskownikiem Fe/Zn 30x4mm 

1.2.2. Zasilanie rezerwowe 

Na elewacji budynku naleŜy zamontować gniazdo siłowe pozwalające na podłączenie przewoźnego agregatu prądotwórczego. 
Typ gniazda uzgodnić z Inwestorem na etapie realizacji prac. Przełączenie pomiędzy źródłami zasilania w układzie ręcznym.   

1.2.3. Bateria kondensatorów 

Dla kompensacji mocy biernej zaprojektowano montaŜ w rozdzielnicy RG2 dwóch kondensatorów 2,50 kVar.  

1.2.4. Rozdzielnia technologiczna 

Zaprojektowano montaŜ rozdzielni złoŜonej z dwóch członów o wymiarach L x B x H  1200 x 400 x 2000 mm (obudowy firmy 
Schneider). Pod rozdzielnią elektryczną zaprojektowano kanał kablowy o szerokości 30 cm i o głębokości 40 cm. W trakcie 
prowadzenia prac fundamentowych naleŜy zwrócić uwagę na zamontowanie przepustów kablowych oraz prawidłowe 
wykonanie kanału kablowego. 

Wymiary rozdzielni technologicznej   : 

• szerokość L =  2 x 1200 mm ,                                                           
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• głębokość B =  400 mm ,  

• wysokość  H = 2000 mm . 

Człony rozdzielnicy oznaczono  RG1 i RG2. W rozdzielnicach zlokalizowano :  

• aparaty zasilające odbiorniki związane z budynkiem SUW,  w tym :  zasilanie oświetlenia wewnętrznego, grzejników 
elektrycznych, gniazd wtykowych, osuszaczy, wentylatorów, podgrzewaczy wody, oświetlenia zewnętrznego budynku 
oraz transformator bezpieczeństwa,  

• sterownik PLC PCD2 M5540 firmy SAIA w konfiguracji :  
� Modułowa jednostka bazowa, obsługa do 64 modułów We/Wy (1023 We/Wy cyfrowych), wbudowane: 6 wejść 

przerwań lub 1 wejście enkodera z indeksem i 2 krańcówkami, 2 wyjścia z modulacją szerokości impulsu. 1 MB 
pamięci uŜytkownika RAM, dwa sloty M1 i M2 na karty pamięci Flash (PCD7.R500, PCD7.R55xM04, 
PCD7.R56x), slot M2 ponadtoobsługuje karty pamięci SD. Zintegrowane interfejsy: 1 x RS 232 (PGU) lub RS 485, 
1 x Profi-S-Net/MPI; opcjonalnie: 2 x PCD7.F1xx, 4 x PCD2.F2xx. Opcjonalnie wyświetlacz graficzny LCD. 
Wbudowany http i FTP serwer. Dodatkowy port 1 x Ethernet TCP/IP (2 x RJ 45, switch) 

� 2 x 16 WE PCD2.E160,  
� 2x16 WY PCD2.A460,  
� 1 X 16 WE/WY PCD2.B160, 
� 2 x 8 WE 4..20 mA PCD2.W210, 
� 1 x 4 WY AN ..+10 V, 0..+20 mA, +4..+20 mA PCD2.W410 

• moduł telemetryczny MT-202 - Inventia,  
• układ czujnika zaniku fazy,  
• układ sterowania i zasilania pomp głębinowych,  
• układ zasilania i sterowania spręŜarki,  
• układ zasilania i sterowania dmuchawy,  
• układ zasilania i sterowania pompy płucznej,  
• układ zasilania i sterowania pomp II stopnia (trzy przetwornice częstotliwości ACS 310) 
• układ zasilania pompy dozującej dla potrzeb awaryjnej dezynfekcji wody, 
• układy pomiarowe poziomów napełnienia, w tym ;  

� obwody pomiaru lustra wody w zbiornikach retencyjnych, 
� obwody pomiaru lustra wody w odstojniku wód popłucznych, 

• transformator podstawowy zasilania układów automatyki napięciem 24 VDC. 
• UPS dla zasilania sterownika i modemu telemetrycznego. 

Drzwi  rozdzielni  wyposaŜyć  w : 
� łącznik dwustanowy zasilania sterownika PLC wraz z diodą sygnalizacyjną  informującą o załączeniu napięcia na 

sterowniku, 
� łącznik dwustanowy zasilania układów sterowania wraz z diodą sygnalizacyjną  informującą o załączeniu napięcia,  
� łączniki trójpołoŜeniowe ŁK dla odbiorników technologicznych zlokalizowanych w obiekcie SUW, pozwalających na 

wybór trybu sterowania "AUTO-STOP-RĘKA", (nad kaŜdym z łączników jest zlokalizowana dioda informująca o 
stanie pracy odbiornika),  

� Wyłącznik główny napięcia.   
� terminal operatorski firmy ESA typ IT107T 0111 (Terminal graficzny z ekranem dotykowym LCD 7,5” TFT 640x480 

pikseli (65t tys. kolorów), podświetlenie, wbudowana matryca dotykowa 20x16, 2 uniwersalne porty komunikacyjne 
RS232/485, 2 porty USB (Host i Device), port Ethernet 10/100 Mbit/s, slot dla dodatkowych kart SD, zegar sprzętowy, 
pamięć RAM 64 MB, pamięć flash 32 MB).  

� łącznik trójpołoŜeniowy ŁK dla wyboru trybu pracy układu oświetlenia zewnętrznego i ogrzewania, 
� analizator parametrów sieci. 
 
 
Rozdzielnię  wyposaŜyć w szynę ochronną i szynę neutralną w układzie PEN.  Po wykonaniu rozdzielnic naleŜy sporządzić 
szczegółową dokumentację powykonawczą.  

1.2.5. Urządzenia systemu uzdatniania 

1.2.5.1.  Studnie głębinowe 

W skład ujęcia wody wchodzą dwie studnie głębinowe. KaŜda ze studni będzie wyposaŜona w układ : wodomierza i wyłącznika 
krańcowego obudowy studni. W kaŜdej obudowie studni zaprojektowano montaŜ szafki o wymiarach 30x30 cm z 
zabudowanym wyłącznikiem napięcia zasilania dla pompy oraz wyposaŜonej w listwy zaciskowe dla obwodu zasilania i 
APKiA. Obudowy są wyposaŜone w układy ogrzewania. 
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Pompy głębinowe 

Pompy głębinowe oznaczone symbolami technologicznymi P-10 i P-11 odpowiednio dla studni nr S1 i S2  będą sterowane 
przez centralny sterownik stacji uzdatniania wody w zaleŜności od wysokości ciśnienia napełnienia zbiorników retencyjnych 
oraz czasu pracy poszczególnych agregatów.  Zasilanie kaŜdej z pomp zaprojektowano z rozdzielnicy RG 1. W programie 
sterowania naleŜy uwzględnić blokadę moŜliwości jednoczesnej pracy obu pomp głębinowych. 

1.2.5.2. Zbiorniki filtracyjne  

Zaprojektowano montaŜ dwóch zbiorników filtracyjnych, z których kaŜdy będzie wyposaŜony w  7 zaworów 

automatycznych. Oznaczenia i funkcje technologiczne zaworów podano w tabeli. 

L.p. Symbol  Typ zaworu Funkcja technologiczna 

1 A-X0 N.O. Doprowadzenie wody do F-X 

2 A-X1 N.O. Odprowadzenie wody uzdatnionej z F-X 

3 A-X2 N.C. Doprowadzenie wody płucznej do F-X 

4 A-X3 N.C. Odprowadzenie wody popłucznej z F-X 

5 A-X4 N.C. Spust wody znad złoŜa filtracyjnego, spust pierwszego filtratu F-X 

6 A-X5 N.C. Doprowadzenie spręŜonego powietrza do F-X  

7 A-X6 N.C. Odpowietrzenie F-X 

 

1.2.5.3. Pompa dozujące 

W celu awaryjnego dozowania roztworu NaOCl zaprojektowano montaŜ pompy dozującej oznaczonej symbolem 
technologicznym P-30. Pompa będzie sterowana na podstawie impulsów generowanych przez PLC na podstawie sygnałów z 
przepływomierza WI-1 (chlorowanie zbiorników retencyjnych) lub WI-5 (chlorowanie wody zasilającej sieć wodociągową). 
Ustawienia pompy w zakresie mnoŜnika impulsów oraz załączenia chlorowania wprowadzić na terminal sterujący.   

Zasilanie pompy zaprojektowano poprzez gniazda wtykowe, zabezpieczone wyłącznikiem róŜnicowo – prądowym.  

Z pompy dozującej naleŜy wyprowadzić sygnał na sterownik informujący o braku roztworu w zbiorniku podchlorynu sodu lub 
awarii pompy. 

1.2.5.4. Dmuchawa 

Dla potrzeb płukania filtrów spręŜonym powietrzem zaprojektowano montaŜ dmuchawy DM. Praca dmuchawy w trybie 
automatycznym – sterowanie PLC z moŜliwością ręcznego załączenia. 

1.2.5.5. Pompa płuczna 

Dla potrzeb płukania filtrów wodą zaprojektowano montaŜ pompy płucznej oznaczonej symbolem P-40. Praca pompy w trybie 
automatycznym – sterowanie PLC z moŜliwością ręcznego załączenia.  

1.2.5.6. SpręŜarka 

Źródłem spręŜonego powietrza dla instalacji pneumatyki, aeracji  i uzupełniania poduszki powietrznej w hydroforach będzie 
zaprojektowana spręŜarka oznaczona symbolem SP-1. Praca spręŜarki w trybie automatycznym i w trybie ręcznym. 

1.2.5.7. Odstojnik wód popłucznych 

Wody popłuczne kierowane do odstojnika wód popłucznych wykonanego jako zbiornik bezodpływowy są okresowo wywoŜone 
na oczyszczalnię ścieków. Z uwagi na brak spustu wody nadosadowej  ze  zbiornika (zaprojektowany zawór pełni funkcję 
awaryjną) , w programie sterowania naleŜy :  

� Wprowadzić rejestr umoŜliwiający zadanie przez obsługę pojemności czynnej zbiornika – w m3, 

� Wprowadzić rejestr ilości wody skierowanej do OWP  
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� Wypracować sygnalizację poprzez sygnał SMS oraz na panelu i na układzie wizualizacji o konieczności opróŜnienia 
zbiornika OWP. 

Zablokować moŜliwość prowadzenia procesu płukania do chwili potwierdzenia przez obsługę (na panelu sterującym lub z 
poziomu SCADA) opróŜnienia zbiornika. 

Zaprojektowany do montaŜu zawór E-100 na odpływie wód nadosadowych ze zbiornika OWP pełni funkcję awaryjną. W 
programie sterowania naleŜy zablokować moŜliwość jego otwarcia. Odblokowanie pracy zaworu przy pomocy hasła na 
terminalu sterującym  wraz z archiwizacją czasów stanu jego otwarcia. 

1.2.5.8. Zawory automatyczne 

Zaprojektowano montaŜ zaworów automatycznych. Zawory sterowane pneumatycznie zaworami pilotowymi zasilanymi 
prądem 24 VDC, o mocy 8 W posiadają oznaczenie A-X.   

N.Z. – zawór bez prądu zamknięty, N.O. – zawór bez prądu otwarty. 

Zawory są zasilane z rozdzielni technologicznej przewodami OMY 2 x 0,75 mm2.  

L.p. Symbol Typ zaworu Funkcja technologiczna 

1 A-10 N.O. Doprowadzenie wody do filtru F-1 

2 A-11 N.C. Odprowadzenie wody uzdatnionej z F-1 

3 A-12 N.C. Doprowadzenie wody płucznej do F-1 

4 A-13 N.C. Odprowadzenie wody popłucznej z F-1 

5 A-14 N.C. Spust wody znad złoŜa filtracyjnego, spust pierwszego filtratu  F-1 

6 A-15 N.C. Zasilanie spręŜonym powietrzem  F-1 

7 A-16 N.C. Odpowietrzenie F-1 

8 A-20 N.O. Doprowadzenie wody do filtru F-2 

9 A-21 N.C. Odprowadzenie wody uzdatnionej z F-2 

10 A-22 N.C Doprowadzenie wody płucznej do F-2 

11 A-23 N.C. Odprowadzenie wody popłucznej z F-2 

12 A-24 N.C. Spust wody znad złoŜa filtracyjnego, spust pierwszego filtratu  F-2 

13 A-25 N.C. Zasilanie spręŜonym powietrzem  F-2 

14 A-26 N.C. Odpowietrzenie F-2 

15 A-01 N.C Odpowietrzenie aeratora 

16 A-100 N.C. Odcięcie hydroforu H-1 

17 A-101 N.C. Odcięcie hydroforu H-2 

WyposaŜenie siłowników : regulacja czasu otwarcia / zamknięcia za pomocą dwóch zaworów zintegrowanych z tłumikami 
wydmuchu powietrza z komór siłownika.  

Sterowanie zaworami zgodnie z opisem branŜy technologicznej. Dla zaworów A-16 i A-26, poza pracą w fazie rozpręŜania 
zbiornika w trakcie płukania złoŜa, naleŜy wprowadzić sterowanie impulsowe – przedział czasowy dla otwarcia i przedział 
czasowy zamknięcia w układzie cyklicznym. 

1.2.5.9. Zawór C-01 – powietrze do aeracji 

Na instalacji zasilania aeratora spręŜonym powietrzem zaprojektowano montaŜ zaworu z napędem elektromagnetycznym 
oznaczony symbolem C-01.  

L.p. Symbol Typ zaworu Funkcja technologiczna 

1 C-01 - Zawór z napędem elektromagnetycznym  – zasilanie instalacji aeracji  

Sterowanie pracą zaworu poprzez PLC. 
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1.2.5.10. Sondy poziomowskazowe ZRW1,2,3 

W kaŜdy zbiorniku zaprojektowano montaŜ dwóch sond pływakowych typu MAC 3 oraz jednej sondy hydrostatycznej 4 .. 20 
mA. Sygnały sond hydrostatycznych prowadzić na sterownik poprzez ochronnik ZSP. 

1.2.5.11. Sondy poziomowskazowe OWP 

W zbiorniku OWP zaprojektowano montaŜ sondy EL-40 – poziom maksymalny i sondy EL-41 – poziom wypompowania wód 
nadosadowych. Do montaŜu wytypowano sondy pływakowe MAC 3. 

1.2.5.12. Pomiar przepływu 

Symbol Lokalizacja Impulsy Sygnał analogowy 

WI-10 Obudowa studni nr 1 (wodomierz) TAK NIE 

WI-11 Obudowa studni nr 2 (wodomierz) TAK NIE 

WI-1 
Zasilanie  linii filtracyjnej (przepływomierz 
elektromagnetyczny) 

TAK 
TAK 

WI-4 
Zasilanie  instalacji wody płucznej (przepływomierz 
elektromagnetyczny) 

TAK 
TAK 

WI-5 
Zasilanie sieci wodociągowej (przepływomierz 
elektromagnetyczny) 

TAK TAK 

Sygnały wodomierzy impulsowych oraz sygnały impulsów generowanych przez przepływomierze naleŜy podłączyć na listwę 
pośrednią wejść sterownika w rozdzielni i dalej na wejścia sterownika. Sygnały analogowe z przepływomierzy  wprowadzić 
bezpośrednio na wejścia analogowe PLC. 

1.2.5.13. Przetworniki ciśnienia 

Dla układów pomiaru ciśnienia zaprojektowano montaŜ analogowych przetworników ciśnienia 4 .. 20 mA firmy Aplisens typ 
PC50. 

� APC-P–1- analogowy przetwornik ciśnienia (4÷20 mA) na instalacji spręŜonego powietrza, 

� APC-P–2 - analogowy przetwornik ciśnienia (4÷20 mA) na instalacji pneumatyki, 

� APC-1 – analogowy przetwornik ciśnienia (4÷20 mA) na instalacji zasilania filtrów wodą surową,   

� APC-4 – analogowy przetwornik ciśnienia (4÷20 mA) na instalacji zasilania filtrów wodą płuczną,   

� APC-5 – analogowy przetwornik ciśnienia (4÷20 mA) na instalacji zasilania rozdzielczej sieci wodociągowej. 

� APC-6 – analogowy przetwornik ciśnienia (4÷20 mA) na instalacji zasilania rozdzielczej sieci wodociągowej. 

 

1.2.5.14. Wentylatory 

Zasilanie wentylatorów zaprojektowano z rozdzielni technologicznej. Lokalizację wentylatorów pokazano na rysunkach. 

1.2.6. Opis instalacji 

Instalacje sterowania i automatyki 

Instalacje automatycznego sterowania  będą  zasilane  napięciem 24 V prądu stałego. Instalacja doprowadzająca  sygnały  
sterujące  na  wejścia sterownika i wyprowadzająca sygnały na urządzenia wykonawcze, zostanie wykonana przewodami 
miedzianymi o  przekroju  0,75 mm2 .   Przewody   rozprowadzające,   łączące zlokalizowany w rozdzielni technologicznej 
sterownik PLC  z  elementami pomiarowymi i wykonawczymi automatyki,  układać w przepustach i korytkach kablowych 
zgodnie z trasami pokazanymi na rysunku. 

Instalacja siły i gniazd wtykowych 

Instalację siły projektuje się kablami typu YKY oraz przewodami typu YDY układanymi w korytkach kablowych oraz 
częściowo w betonie w rurkach ochronnych. 

W hali technologicznej i sterowni zaprojektowano gniazda wtykowe mocowane n/t na wysokości 30 cm nad posadzką. 
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W pomieszczeniu WC gniazda naleŜy montować na wysokości 110 cm nad posadzką. 

Wymianę kabli zasilających i sterujących na terenie SUW  wykonać po istniejących trasach kablowych  kablami typu YKY i 
YKSY.  

Ogrzewanie obiektu 

Ogrzewanie pomieszczeń obiektu SUW zaprojektowano grzejnikami elektrycznymi. Zasilanie grzejników poprzez układ trzech 
styczników sterowanych przez sterownik z opcją zdalnego załączenia i wyłączenia. 

Sposób układania kabli 

Kable naleŜy układać w ziemi na głębokości 0,7m licząc od powierzchni projektowanego terenu do zewnętrznej powierzchni 
kabla. Kabel układać na dnie wykopu, jeŜeli grunt jest piaszczysty, w pozostałych przypadkach na warstwie piasku grubości 10 
cm. UłoŜony kabel naleŜy zasypać warstwą piasku grubości co najmniej 10 cm, następnie warstwą rodzimego gruntu o grubości 
co najmniej 15 cm i przykryć folią ze sztucznego tworzywa w kolorze niebieskim. Odległość folii od kabla powinna wynosić 
minimum 25 cm. Z uwagi na moŜliwość występowania niezainwentaryzowanych elementów uzbrojenia terenu roboty ziemne 
prowadzić ręcznie. 

Instalacja oświetleniowa. 

NatęŜenie oświetlenia przyjęto zgodnie z normą PN-E-02033 

W hali technologicznej i chlorowni oświetlenie zaprojektowano oprawami świetlówkowymi pyłoszczelnymi i strugoodpornymi. 
W pozostałych pomieszczeniach oprawami normalnymi.  

Instalację oświetleniową zaprojektowano przewodami YDY , które naleŜy instalować w korytkach kablowych, w 
kształtownikach typu U04, w rurkach ochronnych lub pod tynkiem. Do wyłączników przewody układać w rurkach na tynku lub 
pod tynkiem.  

Oświetlenie zewnętrzne zaprojektowano za pomocą opraw halogenowych z czujnikami ruchu O MOCY 75 W.   

Instalacja piorunochronna 

Dla ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi zaprojektowano wymianę instalacji piorunochronnej. 

Zwody poziome wykonać z drutu  Fe/Zn φ 8 mm.  Przewody odprowadzające układać w rurach ochronnych pod warstwą 
ocieplenia. Złącza kontrolne wykonać w skrzynkach z tworzywa sztucznego.  

NaleŜy wymienić uziom otokowy - wykonać z płaskownika Fe/Zn 30x4 mm.  

Wszystkie elementy metalowe wystające ponad dach naleŜy połączyć  ze zwodami. 

W obiekcie naleŜy wykonać otok wewnętrzny z płaskownika Fe/Zn 30x4 mm, do którego naleŜy podłączyć wszystkie 
urządzenia zbiornikowe, rurociągi oraz rozdzielnice.  

Elementy przewodzące wykorzystane do ochrony odgromowej muszą być dokładnie połączone tak, aby zachować ciągłość 
połączeń. Połączenia naleŜy wykonać jako nierozłączne poprzez spawanie. 

Przewody odprowadzające naleŜy połączyć z uziomem za pośrednictwem przewodów uziemiających z zaciskami probierczymi. 
Zaciski probiercze naleŜy umieścić na wysokości 0,3 m ponad poziomem projektowanego terenu od strony zewnętrznej 
budynku. Zacisk probierczy powinien mieć dwie śruby o gwincie, co najmniej M6 lub jedną śrubę o gwincie, co najmniej M10. 
Złącza kontrolne zabezpieczyć przed korozją np. smarem. 

Rezystancja uziomu nie moŜe przekraczać 30 omów. 

Badania urządzeń piorunochronnych. 

Urządzenia piorunochronne podlegają następującym badaniom; 

- badania częściowe (w czasie budowy obiektu) 
- badania odbiorcze 
- badania okresowe 

Badania częściowe powinny obejmować: 

- oględziny części nadziemnej – polegają na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami normy rozmieszczenia poszczególnych elementów 
urządzenia piorunochronnego oraz na sprawdzeniu wymiarów i rodzajów połączeń elementów sztucznych 

- sprawdzeniu ciągłości połączeń – polegają na pomiarze wykonanym za pomocą omomierza lub mostka do pomiaru rezystancji, przyłączonego 
z jednej strony do zwodów z drugiej strony do przewodu uziemiającego na wszystkich złączach kontrolnych 

Badania odbiorcze powinny obejmować: 



SUW w m. Gosław                                                                                                            Specyfikacja techniczna ST-08 

- 10 - 

- oględziny – jak przy badaniach częściowych 

- sprawdzeniu ciągłości połączeń - jak przy badaniach częściowych 

- pomiar rezystancji uziemienia – naleŜy wykonać mostkiem do pomiaru uziemień lub metodą techniczną 

Badania okresowe naleŜy przeprowadzać raz w roku przed okresem burzowym, nie później niŜ do 30 kwietnia. 

Powinny obejmować: 

- oględziny – jak przy badaniach częściowych 

- sprawdzeniu ciągłości połączeń - jak przy badaniach częściowych 

- pomiar rezystancji uziemienia – zaleca się wykonać mostkiem do pomiaru uziemień, przy pomiarach metodą techniczną naleŜy odłączyć od 
mierzonego uziomu wszystkie przyłączone do niego masy metalowe 

- sprawdzenie stanu uziomów po ich odkopaniu – naleŜy losowo wybrać, co najmniej 10% połączeń przewodu uziemiającego z uziomem 
odkopać go i jeŜeli stopień skorodowania przekracza 40% przekroju wykonać nowe uziemienie. JeŜeli wyniki pomiarów rezystancji uziemienia 
są pozytywne sprawdzenie to moŜna wykonywać, co 5 lat. 

Obiekt powinien mieć „Metrykę urządzenia piorunochronnego” oraz „Protokoły badań urządzenia piorunochronnego”. 

Ochrona przed poraŜeniem prądem elektrycznym. 

Ochronę podstawową stanowi izolacja części czynnych. Dodatkową ochronę stanowi szybkie wyłączanie uzupełnione w obwodach gniazd 
wtykowych wyłącznikami ochronnymi róŜnicowo - prądowymi na prąd Idn=30mA oraz połączenia wyrównawcze (uziemić wszystkie 
elementy metalowe wyposaŜenia technologicznego). 

Próby i pomiary 

W celu stwierdzenia czy zainstalowane przewody, aparaty, urządzenia i środki ochrony: 

- spełniają wymagania określone w odpowiednich normach 

- spełniają rolę ochrony i zabezpieczenia osób i mienia przed negatywnym oddziaływaniem instalacji elektrycznych 

- nie mają uszkodzeń, wad lub odporności mniejszej niŜ wymagana 

- są dobrane, zainstalowane i wykazują parametry określone w projekcie 

- naleŜy wykonać badania instalacji elektrycznych za pomocą pomiarów. 

Po wykonaniu całej instalacji elektrycznej naleŜy przeprowadzić następujące pomiary: 

- sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych 

- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej 

- sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania 

 

1.2.7. Wytyczne programu automatycznego sterowania 

Przebieg procesów zachodzących na stacji uzdatniania będzie kontrolowany i zarządzany przez sterownik mikroprocesorowy 

PLC. 

Sterownik jest urządzeniem swobodnie programowalnym oraz posiada budowę modułową umoŜliwiającą łatwą rozbudowę 
konfiguracji bez konieczności wymiany całego urządzenia. W zakresie czynności eksploatacyjnych układ będzie automatycznie 
sterował: 

• pracą pomp głębinowych, 

• pracą pompy dozującej, 

• pracą wentylatorów, 

• pracą spręŜarki (uwaga: w zamówieniu naleŜy zaznaczyć wykonanie spręŜarki z układem automatycznego powrotu do 
pracy po zaniku napięcia zasilania podczas pracy agregatu), 

• procesem napowietrzania wody, 

• procesem płukania filtrów, w tym pracą dmuchawy i pompy płucznej, 
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• pracą pomp układu zasilania rozdzielczej sieci wodociągowej, 

• układem ogrzewania obiektu.  

Zadaniem sterownika będzie: 

• kontrolowanie stanu urządzeń, 

• zabezpieczenie urządzeń przed moŜliwością uszkodzenia w chwili wystąpienia stanów awaryjnych, 

• rozpoznawanie i sygnalizowanie stanów awaryjnych, 

• samoczynne załączanie rezerw, 

• samoczynny powrót stacji do pracy po zaniku zasilania elektrycznego. 

W celu pomiaru wartości fizycznych, sterowania i kontroli poprawności działania systemu wodociągowego zaprojektowano 
montaŜ urządzeń pomiarowych, w tym: 

• wodomierzy i przepływomierzy do pomiaru objętości i natęŜenia przepływu wody, 

• czujniki do pomiaru poziomu wody,  

• manometry kontrolne i przetworniki analogowe do pomiaru wysokości ciśnienia w instalacji wodnej 
i instalacji spręŜonego powietrza. 

Zakres czynności osób obsługujących stację ograniczać się będzie do okresowego: 

• uzupełniania podchlorynu sodowego, 

• kontrolowania poprawności działania urządzeń stacji. 

Do współpracy ze sterownikiem zaprojektowano terminal operatorski . Oprogramowanie panelu naleŜy zsynchronizować z 

oprogramowaniem sterownika w sposób umoŜliwiający odczytanie podstawowych parametrów procesu technologicznego 

(ciśnienia i przepływu w poszczególnych rurociągach, poziomów wody , czasów pracy poszczególnych urządzeń) oraz stanów 

awaryjnych,  

1.2.8. Terminal operatorski – wytyczne 

W aplikacji terminala naleŜy uwzględnić :  

� zmiany wartości parametrów w zakresie :  

• zmiany ciśnienia zasilania sieci wodociągowej, 

• zmiany czasów dla poszczególnych faz płukania złóŜ filtracyjnych (czas rozpręŜenia, płukania powietrzem, płukania 
wodą, spustu pierwszego filtratu) 

• czas rozpoczęcia płukania, 

• ilość wyprodukowanej wody inicjująca proces płukania, 

• czas pomiędzy kolejnymi płukaniami dla poszczególnych filtrów, 

• załączenie lub wyłączenie procesu awaryjnego chlorowania zbiorników retencyjnych lub  sieci wodociągowej, wraz z 
moŜliwością ustawienia mnoŜnika liczby impulsów sterujących pracą pompy dozującej, 

• ręcznej inicjacji procesu płukania filtrów – niezaleŜnie dla kaŜdego zbiornika, 

� Informacje o przebiegu procesów sterowania urządzeniami SUW, w tym  :   

• data i godzina ostatniego płukania dla kaŜdego z filtrów niezaleŜnie wraz z ilością wody zuŜytej na ostatnie płukanie, 

• rejestry wody uzdatnionej – dobowy, miesięczny, roczny w wariancie kasowalnym i z brakiem moŜliwości kasowania, 

• rejestry wody płucznej – dobowy, miesięczny, roczny w wariancie kasowalnym i z brakiem moŜliwości kasowania, 

• rejestry wody pobieranej z poszczególnych studni głębinowych – niezaleŜny dla kaŜdej studni i zbiorczy dla obu studni  
– dobowy, miesięczny, roczny w wariancie kasowalnym i z brakiem moŜliwości kasowania, 

• czas pracy dla poszczególnych urządzeń SUW, 
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• aktualna godzina i data sterownika z moŜliwością jej zmiany, 

• aktualne odczyty wszystkich wielkości odczytywanych na wejściach analogowych sterownika, 

• parametry pracy pomp głębinowych, w tym : częstotliwość, zdane ciśnienie pracy, prędkość obrotowa, aktualnie 
pobierany prąd.     

Na terminalu zlokalizować rejestr awarii z informacją o dacie rozpoczęcia awarii i jej opisem. 

1.2.9. Tablica synoptyczna 

W celu wizualizacji procesów związanych z uzdatnianiem wody zaprojektowano montaŜ tablicy synoptycznej o wymiarach 120 
x 70 cm.  

Tablica synoptyczna jest wyposaŜona w zespół róŜnokolorowych diód, które współpracują ze sterownikiem i elementami  
pomiarowymi stacji uzdatniania wody.  

W celu obrazowego przedstawienia stanów systemu tablica synoptyczna zostanie wyposaŜona w cztery typy diod 
współpracujących z układem sterowania, które oznaczono w następujący sposób : 

A - dioda dwukolorowa czerwono-zielona dla silników elektrycznych z zabezpieczeniem termicznym; 

B - dioda koloru zielonego dla elementów wykonawczych (zaworów) i silników 1 fazowych; 

C - dioda koloru czerwonego dla sygnalizacji stanów awaryjnych; 

D - dioda koloru Ŝółtego elementów pomiarowych. 

Połączenie RG1 i tablicy synoptycznej wykonać przewodem 2 x YKSLY 50 x 0,5 mm2. 

1.2.10. Wizualizacja procesu technologicznego 

Przebieg procesów zachodzących na stacji uzdatniania będzie wizualizowany w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  
w Trzebiatowie. Poprzez połączenie sterownika PLC z modemem MT 202 (modbus RTU) zaprojektowanym do montaŜu w 
rozdzielnicy sterującej będzie prowadzona komunikacja z układem wizualizacji, który naleŜy wykonać na komputerze 
zlokalizowanym w siedzibie Zamawiającego.  

W ramach wizualizacji procesu technologicznego naleŜy uwzględnić  :  

� MontaŜ bezprzewodowych modułów komunikacyjnych  GPRS-Modbus – Inventia -  MT-202 (montaŜ jednej sztuki na 
obiekcie SUW oraz drugiej w siedzibie Zamawiającego), 

� Wykonanie aplikacji obiektowej systemu wizualizacji w oparciu o licencjonowany pakiet programu SCADA 
zabezpieczony kluczem sprzętowym – minimum 300 bramek we/wy z moŜliwością rozbudowy do 10.000 bramek 
we/wy -  np. ControlMaestro CM-SR-300  lub równowaŜny (Zamawiający Ŝąda dostarczenia licencji dla 
zainstalowanego oprogramowania),  

� Dostawa komputera dla systemu wizualizacji o parametrach nie niŜszych niŜ : procesor :Intel® Core™ i3-3220 
Processor (3M Cache, 3.30 GHz),ilość pamięci operacyjnej  :8 GB, pojemność dysku twardego : 500 GB,  napęd 
optyczny : DVD+/-RW , karta graficzna : Intel HD Graphics 2500,  wraz z niezbędnym oprogramowaniem (Microsoft 
Windows 7 Professional 64bit, Pakiet Office 2010), 

� Zasilanie komputera oraz sterownika PLC poprzez zasilacze UPS – minimum 2000 VA (2 szt.), 

� Opracowanie instrukcji obsługi, dokumentacji powykonawczej, w wersji papierowej w 3 egz. i w wersji elektronicznej 
w 1 egz. w formacie pdf; 

� Przeprowadzenie szkolenia obsługi. 

System wizualizacji SCADA musi spełniać następujące wymagania: 

• NaleŜy zapewnić moŜliwość konfiguracji okresu czasu pomiędzy poszczególnymi zapytaniami z poziomu systemu 
SCADA. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek sygnału alarmowego na obiekcie naleŜy skonfigurować łączność 
tak, aby łączność została nawiązana poza standardową kolejką wymiany danych. 

• W systemie SCADA synoptyka musi wizualizować wszystkie sygnalizacje i pomiary wchodzące do sterownika PLC. 

• Dla pomp zainstalowanych na stacji naleŜy zapewnić moŜliwość wyłączenia ich z globalnego trybu 
Automatycznego i przejścia do trybu zdalnego ręcznego. W trybie zdalnym ręcznym naleŜy zapewnić moŜliwość 
załączenia/wyłączenia kaŜdej z pomp. Dla tego trybu pracy pompy naleŜy zabezpieczyć przed suchobiegiem. 
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• W systemie SCADA naleŜy zapewnić moŜliwość zmiany wszystkich nastaw technologicznych umoŜliwiających 
funkcjonalne zarządzanie stacją (m.in. wszystkie nastawy przewidziane obecnie do zmiany na panelu operatorskim). 

• NaleŜy przewidzieć przycisk zatrzymania/uruchomienia stacji. Po zatrzymaniu stacji wszystkie urządzenia 
wykonawcze powinny „przyjąć” pozycje/stany bezpieczne dla postoju stacji. 

• Dla wybranych pomiarów analogowych naleŜy przewidzieć awarie od przekroczenia wartości progowych 
(minimalnych i/lub maksymalnych). Dla konkretnych pomiarów naleŜy przewidzieć moŜliwość konfigurowania 
progów alarmowych z systemu SCADA. 

• Dla pomp, układów dozowania, naleŜy przewidzieć moŜliwość zdalnego odstawienia od pracy.  

• W systemie SCADA naleŜy przewidzieć stworzenie raportów oraz trendów (do ustalenia na etapie realizacji), 

• W systemie SCADA naleŜy przewidzieć wyświetlanie oraz kasowanie/potwierdzanie alarmów. 

1.2.11. Komunikaty SMS 

Dla informacji obsługi o stanach charakterystycznych systemu zaprojektowano sygnalizację w formie wiadomości SMS, w 
przypadku :  

� Zaniku napięcia zasilania, 

� Awarii, która nie powoduje blokady pracy SUW, 

� Awarii polegającej na braku moŜliwości zasilania sieci wodociągowej.  

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi 
w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. a takŜe podanymi poniŜej: 

Specyfikacja techniczna - dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w 
zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych a takŜe co do 
nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń. 

Aprobata techniczna - dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego obszaru zastosowania. Zawiera 
ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań. 

Deklaracja zgodności - dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, stwierdzający zgodność z kryteriami 
określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla danego 
materiału lub wyrobu. 

Certyfikat zgodności - dokument wydany przez upowaŜnioną jednostkę badającą (certyfikującą), stwierdzający zgodność z 
kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla 
badanego materiału lub wyrobu. 

Część czynna - przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej lub urządzenia, który w 
warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moŜe być pod napięciem a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego 
(przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną). 

Połączenia wyrównawcze - elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub obcych w celu wyrównania potencjału. 

Kable i przewody - materiały słuŜące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impulsów elektrycznych w wybrane 
miejsce. 

Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów - zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy układaniu przewodów, 
ułatwiający ich montaŜ oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów 
równoległych przewodów itp. 

Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów: 

- przepusty kablowe i osłony krawędzi, 
- drabinki instalacyjne, 
- koryta i korytka instalacyjne, 
- kanały i listwy instalacyjne, 
- rury instalacyjne, 
- kanały podłogowe, 
- systemy mocujące, 
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- puszki elektroinstalacyjne, 
- końcówki kablowe, zaciski i konektory, 
- pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp.). 

Urządzenia elektryczne - wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania, przekształcania, 
przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej. 

Odbiorniki energii elektrycznej - urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inną formę energii (światło, 
ciepło, energię mechaniczną itp.). 

Klasa ochronności - umowne oznaczenie, określające moŜliwości ochronne urządzenia, ze względu na jego cechy budowy, przy 
bezpośrednim dotyku. 

Oprawa oświetleniowa (elektryczna) - kompletne urządzenie słuŜące do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną 
jednego lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł światła przed wpływami zewnętrznymi i ochrony środowiska przed 
szkodliwym działaniem źródła światła a takŜe do uzyskania odpowiednich parametrów świetlnych (bryła fotometryczna, 
luminacja), ułatwia właściwe umiejscowienie i bezpieczną wymianę źródeł światła, tworzy estetyczne formy wymagane dla 
danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi są osłony lub elementy ukierunkowania źródeł światła w formie: klosza, 
odbłyśnika, rastra, abaŜuru. 

Stopień ochrony IP - określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementów instalacji 
elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia 
odpowiednia obudowa. 

Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem energii elektrycznej za 
pomocą chronionego przed przetęŜeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych przewodów 
elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie 
urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, związane z danym punktem 
zasilania w energię (zabezpieczeniem). 

Przygotowanie podłoŜa - zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu instalacyjnego, urządzenia 
elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i przewodów mający na celu zapewnienie moŜliwości ich 
zamocowania zgodnie z dokumentacją. 

Do prac przygotowawczych zalicza się następujące grupy czynności: 

- wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 
- kucie bruzd i wnęk, 
- osadzanie kołków w podłoŜu, w tym ich wstrzeliwanie, 
- montaŜ uchwytów do rur i przewodów, 
- montaŜ konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych, szynoprzewodów, 
- montaŜ korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych, 
- oczyszczenie podłoŜa - przygotowanie do klejenia. 

1.4. Określenia wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne". 

1.5. Dokumentacja robót montaŜowych 

Dokumentację robót montaŜowych elementów instalacji elektrycznej stanowią: 

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 
75,poz. 664), 

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), sporządzone 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75,poz. 664), 

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami), 
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- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uŜytych wyrobów 
budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r.o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty 
techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z załączonymi protokołami z 
badań kontrolnych, 

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 
207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

MontaŜ elementów instalacji elektrycznej naleŜy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i szczegółowej 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montaŜowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia. 

1.6.  Nazwy i kody: 

Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót 

□ □ □ □ □ □ □ □-□ _______________________________  

□ □ □ □ □ □ □ □-□ _______________________________  

□ □ □ □ □ □ □ □-□ _______________________________  

2.0. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI MATERIAŁÓW  

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji słuŜą ustaleniu poŜądanego standardu wykonania i 
określenia właściwości i wymogów technicznych załoŜonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. 

Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod warunkiem: 

- spełniania tych samych właściwości technicznych, 

- przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji 
projektanta). 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne" 

Do wykonania i montaŜu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w obiektach budowlanych 
naleŜy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w 
budownictwie. 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upowaŜniony przedstawiciel: 

- dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny zgodności, 

- wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, 
normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektro techniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, 
normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów 
Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, 

- oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

- wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w określonym przez 
Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, 

- wydał oświadczenie, Ŝe zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w 
obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim 
uzgodnioną. 

Zastosowanie innych wyrobów, wyŜej nie wymienionych, jest moŜliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczącym montaŜu urządzeń 
elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym. 
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2.2. Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach 
odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

2.2.1. Kable i przewody 

Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację wg wymogów dla rodzaju pomieszczenia i 
powłokę ochronną. 

Jako materiały przewodzące moŜna stosować miedź i aluminium, liczba Ŝył: 1, 3, 4, 5. 

Napięcia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV; 12/20 kV; 18/30 kV, a przekroje Ŝył: 16 
do 1000 mm2. 

Przewody instalacyjne naleŜy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do układania na stałe, w osłonach lub bez, 
klejonych bezpośrednio do podłoŜa lub układanych na linkach nośnych, a takŜe natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilość 
Ŝył zaleŜy od przeznaczenia danego przewodu. 

Napięcia znamionowe izolacji wynoszą: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zaleŜności od wymogów, przekroje 
układanych przewodów mogą wynosić (0,35) 0,4 do 240 mm2, przy czym zasilanie energetyczne budynków wymaga 
stosowania przekroju minimalnego 1,5 mm2. 

Jako materiały przewodzące moŜna stosować miedź i aluminium, przy czym dla przekroju Ŝył do 10 mm2 naleŜy stosować 
obowiązkowo przewody miedziane. 

Przewody szynowe słuŜą do zasilania wewnętrznych magistrali energetycznych, obsługujących duŜe rozdzielnice instalacyjne, 
odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy, obwody rozdzielcze dla duŜej liczby odbiorników zamontowanych w ciągach np. 
zasilanie duŜej ilości silników lub opraw oświetleniowych zamontowanych liniowo. 

Jako materiały przewodzące szynoprzewodów moŜna stosować miedź i aluminium (aluminium pokryte niklem i ocynowane); 
szynoprzewody moŜna montować wykonane w obudowie o określonym stopniu ochrony IP lub bez obudowy. 

2.2.2. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów 

Przepusty kablowe i osłony krawędzi - w przypadku podziału budynku na strefy poŜarowe, w miejscach przejścia kabli 
między strefami lub dla ochrony izolacji przewodów przy przejściach przez ścianki konstrukcji wsporczych naleŜy stosować 
przepusty ochronne. Kable i przewody układane bezpośrednio na podłodze naleŜy chronić poprzez stosowanie osłon (rury 
instalacyjne, listwy podłogowe). 

Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub aluminiowych jako mocowane systemowo lub 
samonośne stanowią osprzęt róŜnych elementów instalacji elektrycznej. Pozwalają na swobodne mocowanie nie tylko kabli i 
przewodów, ale takŜe innego wyposaŜenia, dodatkowo łatwo z nich budować skomplikowane ciągi drabinkowe. 

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub aluminiowych lub siatkowe oraz z tworzyw 
sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokości 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadają bogate zestawy 
elementów dodatkowych, ułatwiających układanie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniające utrudniony dostęp do 
kabli i przewodów dla nieuprawnionych osób. Systemy koryt metalowych posiadają łączniki łukowe, umoŜliwiające płynne 
układanie kabli sztywnych (np. o większych przekrojach Ŝył). 

Kanały i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo aluminiowych lub jako kombinacja 
metal-tworzywo sztuczne, ze względu na miejsce montaŜu mogą być ścienne, przypodłogowe, sufitowe, podłogowe; odporne 
na temperaturę otoczenia w zakresie od - 5 do + 60sC. Wymiary kanałów i listew są zróŜnicowane w zaleŜności od decyzji 
producenta, przewaŜają płaskie a ich szerokości (10) 16 do 256 (300) mm, jednocześnie kanały o większej szerokości posiadają 
przegrody wewnętrzne stałe lub mocowane dla umoŜliwienia prowadzenia róŜnych rodzajów instalacji w ciągach równoległych 
we wspólnym kanale lub listwie. Zasady instalowania równoległego róŜnych sieci przy wykorzystaniu kanałów i listew 
instalacyjnych naleŜy przyjąć wg zaleceń producenta i zaleceń normy. Kanały pionowe o wymiarach - wysokość 176 do 2800 
mm występują w odmianie podstawowej i o podwyŜszonych wymaganiach estetycznych jako słupki lub kolumny aktywacyjne. 
Osprzęt kanałów i listew moŜna podzielić na dwie grupy: ułatwiający prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowiący 
wyposaŜenie uŜytkowe jak gniazda i przyciski instalacyjne silno- i słaboprądowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji 
danych oraz audio-video. 

Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych albo 
metalowe, głównie stalowe - zasadą jest uŜywanie materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyŜej 2 kV, niepalnych lub 
trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie są szkodliwe dla 
człowieka. Rurowe instalacje wnętrzowe powinny być odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od - 5 do + 60OC, a ze 
względu na wytrzymałość, wymagają stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i średnich. Jednocześnie podłączenia 
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silników i maszyn naraŜonych na uszkodzenia mechaniczne naleŜy wykonywać przy uŜyciu rur stalowych. Dobór średnicy rur 
instalacyjnych zaleŜy od przekroju poprzecznego kabli i przewodów wciąganych oraz ich ilości wciąganej do wspólnej rury 
instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogą być gładkie lub karbowane i jednocześnie giętkie lub sztywne; średnice 
typowych rur gładkich: od 0 16 do 0 63 mm (większe dla kabli o duŜych przekrojach Ŝył wg potrzeb do 200 mm2) 
natomiast średnice typowych rur karbowanych: od a 16 do 0 54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane mogą 
być gładkie lub karbowane - średnice typowych rur gładkich (sztywnych): od 0 13 do 0 42 mm, średnice typowych rur 
karbowanych giętkich: od 0 7 do 0 48 mm i sztywnych od 0 16 do 0 50 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i 
przewodów w instalacjach podłogowych stosuje się giętkie osłony kablowe -spiralne, wykonane z taśmy lub karbowane rury z 
tworzyw sztucznych. 

Kanały podłogowe poziome o wymiarach - szerokość 200, 250, 300, 350 i 400 mm naleŜy wykonane z tworzyw sztucznych, 
blach aluminiowych jako perforowane lub pełne. Osprzęt kanałów podłogowych stanowią elementy ułatwiające 
prowadzenie instalacji oraz pokrywy i podłogowe punkty aktywacyjne (wyposaŜenie uŜytkowe) jak ramki i puszki 
montaŜowe wraz z wypustami do montaŜu osprzętu podtynkowego, z pierścieniem 0 45 mm, róŜnego typu i innego. 
MontaŜ kanałów podłogowych moŜe odbywać się w podkładzie betonowym, warstwie wyrównawczej (zatapiane w szlichcie o 
grubości 40 do 115 mm - z moŜliwością regulacji do 25 mm rzędnej góry kanału), a takŜe w podłogach pustakowych lub 
podniesionych. 

2.2.3. Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt 

Uchwyty do mocowania kabli i przewodów - klinowane w otworze z elementem trzymającym stałym lub zaciskowym, 
wbijane i mocowane do innych elementów np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykręcane; stosowane głównie z 
tworzyw sztucznych (niektóre elementy mogą być wykonane takŜe z metali). 

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak rury instalacyjne - mocowanie rury 
poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane). 

Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych, słuŜą do montaŜu gniazd i łączników instalacyjnych, 
występują jako łączące, przelotowe, odgałęźne lub podłogowe i sufitowe. Wykonane są z materiałów o wytrzymałości 
elektrycznej powyŜej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane w wysokiej 
temperaturze przez puszkę gazy nie są szkodliwe dla człowieka, jednocześnie zapewniają stopień ochrony minimalny IP 2X. 
Dobór typu puszki uzaleŜniony jest od systemu instalacyjnego. Ze względu na system montaŜu - występują puszki natynkowe, 
podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, podłogowe. W zaleŜności od przeznaczenia puszki muszą spełniać następujące 
wymagania co do ich wielkości: puszka sprzętowa 0 60 mm, sufitowa lub końcowa 0 60 mm lub 60x60 mm, rozgałęźna lub 
przelotowa 0 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu-trzy- lub czterowejściowa dla przewodów o przekroju Ŝyły do 6 mm2. Puszki 
elektroinstalacyjne do montaŜu gniazd i łączników instalacyjnych powinny być przystosowane do mocowania osprzętu za 
pomocą „pazurków" i / lub wkrętów. 

Końcówki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiałów dobrze przewodzących prąd elektryczny jak aluminium, 
miedź, mosiądz, montowane poprzez zaciskanie, skręcanie lub lutowanie; ich zastosowanie ułatwia podłączanie i 
umoŜliwia wielokrotne odłączanie i przyłączanie przewodów do instalacji bez konieczności kaŜdorazowego przygotowania 
końców przewodu oraz umoŜliwia systemowe izolowanie za pomocą osłon izolacyjnych. 

Pozostały osprzęt - ułatwia montaŜ i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróŜnić moŜna kilka grup materiałów: oznaczniki 
przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp. 

2.2.4. Sprzęt instalacyjny 

1. Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych: 

• Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach 0 60 mm za pomocą wkrętów lub 
„pazurków". 

• Łączniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane są do instalowania bezpośrednio na podłoŜu (ścianie) 
za pomocą wkrętów lub przyklejane. 

• Zaciski do łączenia przewodów winny umoŜliwiać wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0-^2,5 mm2. 

• Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia. 

• Podstawowe dane techniczne: 

- napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz, 

- prąd znamionowy: do 10 A, 

- stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 
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- stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 

2.2.5. Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montaŜu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i 
natynkowo-wtynkowych: 

• Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostać wyposaŜone w styk ochronny i przystosowane do instalowania w puszkach 0 
60 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków". 

• Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny być wyposaŜone w stykochronny i przystosowane do 
instalowania bezpośredniego na podłoŜu za pomocą wkrętów lub przyklejane. 

• Gniazda natynkowe 3-fazowe muszą być przystosowane do 5-cio Ŝyłowych przewodów, w tym do podłączenia styku 
ochronnego oraz neutralnego. 

• Zaciski do połączenia przewodów winny umoŜliwiać wprowadzenie przewodów o przekroju od 1,5-r6,0 mm2 w 
zaleŜności od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego. 

• Obudowy gniazd naleŜy wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia. 

Podstawowe dane techniczne gniazd: 

- napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz, 

- prąd znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych, 

- prąd znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych, 

- stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 

- stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 

2.2.6. Sprzęt oświetleniowy 

MontaŜ opraw oświetleniowych naleŜy wykonywać na podstawie projektu oświetlenia, zawierającego co najmniej: 

- dobór opraw i źródeł światła, 

- plan rozmieszczenia opraw, 

- rysunki sposobu mocowania opraw, 

- plan instalacji zasilającej oprawy, 

- obliczenie rozkładu natęŜenia oświetlenia oraz spadków napięcia i obciąŜeń, 

zasady konserwacji i eksploatacji instalacji oświetleniowej Oprawy oświetleniowe naleŜy dobierać z katalogów 
producentów, odpowiednio do potrzeb oświetleniowych pomieszczenia i warunków środowiskowych - występują w czterech 
klasach ochronności przed poraŜeniem elektrycznym oznaczonych 0,1, II, III. 

Wypusty sufitowe i ścienne powinny być przystosowane do instalowania opraw oświetleniowych, przy czym przekrój 
przewodów ułoŜonych na stałe nie moŜe być mniejszy od 1 mm2, a napięcie izolacji nie moŜe być mniejsze od 750 V jeśli 
przewody układane są w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementów budowlanych oraz 300 V w 
pozostałych przypadkach. 

Podział opraw oświetleniowych ze względu na rodzaj źródła światła: 

- do Ŝarówek, 

- do lamp fluorescencyjnych (świetlówek), 

- do lamp rtęciowych wysokopręŜnych, 

- do lamp sodowych, 

- do lamp ksenonowych. 

Pod względem ochrony przed dotknięciem części opraw będących pod napięciem oraz przedostawaniem się ciał stałych i 
wody do opraw; nadano oprawom następujące oznaczenie związane ze stopniami ochrony: 



SUW w m. Gosław                                                                                                            Specyfikacja techniczna ST-08 

- 19 - 

 

zwykła IP20 
zamknięta IP4

pyłoodporna IP5
pyłoszczelną IP6

kroploodporn IPX1 

deszczodporn IPX

bryzgoodporn IPX
strugoodporn IPX

wodoodporna IPX

wodoszczelna IPX
W praktyce zdarza się, Ŝe dobrana oprawa oświetleniowa jednocześnie spełnia wymagania dotyczące ochrony przed 

wnikaniem ciał stałych i wody np. oprawa OUS 250 o stopniu ochrony IP 64/23 jest oprawą pyłoszczelną i bryzgoodporną w 
części, gdzie znajduje się lampa oraz zwykłą i deszczodporna w części, gdzie znajduje się osprzęt stabilizacyjno-zapłonowy 
(minimalny wymóg ochronny dla opraw drogowych). 

2.2.7. Sprzęt do innych instalacji 

NaleŜy stosować następujący sprzęt do instalacji: 

- przyzywowej (dzwonki, gongi), 

- telefonicznej (centrale, rozety, gniazda, wtyczki telefoniczne), 

- antenowe (zbiorczej telewizji lub telewizji kablowej). 

2.3. Warunki przyj ęcia na budowę materiałów do robót montaŜowych 

Wyroby do robót montaŜowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

(szczegółowej) SST, 

- są właściwie oznakowane i opakowane, 

- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w 

odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów równieŜ karty katalogowe wyrobów iub firmowe wytyczne 

stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montaŜowych - wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

2.4. Warunki przechowywania materiałów do montaŜu instalacji elektrycznych 

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 

wymaganiami odpowiednich norm. 

W szczególności kable i przewody naleŜy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B") lub w krąŜkach (oznaczenie „K"), 

końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla 

ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość Ŝył, przekrój). 

Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym naleŜy przechowywać w oryginalnych 

opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie naleŜy chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, 

mrozem oraz zawilgoceniem. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i zabezpieczone przed 

zawilgoceniem. 
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3.0.     WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZ ĘDZI  

3.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano w  ST  „Wymagania  ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 3 

Prace moŜna wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

4.0.     WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" 
Kod CPV 45000000-7, pkt 4 

4.2. Transport materiałów 

Podczas transportu materiałów ze składu przyobiektowego na obiekt naleŜy zachować ostroŜność aby nie uszkodzić 

materiałów do montaŜu. Minimalne temperatury dopuszczające wykonywanie transportu wynoszą dla bębnów: - 15°C i - 5°C 

dla krąŜków, ze względu na moŜliwość uszkodzenia izolacji. 

NaleŜy stosować dodatkowe opakowania w przypadku moŜliwości uszkodzeń transportowych. 

5.0.    WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT  

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 5 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. 

Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru. 

5.2.  MontaŜ przewodów instalacji elektrycznych 

Zakres robót obejmuje: 

- przemieszczenie w strefie montaŜowej, 

- złoŜenie na miejscu montaŜu wg projektu, 

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montaŜu osprzętu, 

- roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłoŜu, przekucia ścian i stropów, osadzenie 

przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo 

kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłoŜach, 

- osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, konsoli, wieszaków wraz z 

zabetonowaniem, 

- montaŜ na gotowym podłoŜu elementów osprzętu instalacyjnego do montaŜu kabli przewodów (pkt 2.2.2.), 

- łuki z rur sztywnych naleŜy wykonywać przy uŜyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich układania. Przy 

kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie moŜe być większe niŜ 15% wewnętrznej średnicy rury. Najmniejsze dopuszczalne 

promienie łuku podane są w tablicy poniŜej. 

Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku 
 

Średnica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47 

Promień łuku (mm) 190 190 250 250 350 450 

- łączenie rur naleŜy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez kielichowanie), 

- puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu ściany była 

zrównana (zlicowana) z tynkiem, 

- przed zainstalowaniem naleŜy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur, 
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- koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm, 

- wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy 1,0 do 1,2 mm dla ułatwienia wciągania 

kabli i przewodów wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST, układanie (montaŜ) kabli i 

przewodów zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

(szczegółowej) SST. W przypadku łatwości wciągania kabli i przewodów, wciąganie drutu prowadzącego, stalowego nie jest 

konieczne. Przewody muszą być ułoŜone swobodnie i nie mogą być naraŜone na naciągi i dodatkowe napręŜenia, 

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST lub normami 

(PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i 

identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych), 

- roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montaŜu kabli i przewodów jak: zaprawianie bruzd, naprawa ścian i stropów po 

przekuciach i osadzeniu przepustów, montaŜ przykryć kanałów instalacyjnych, 

- przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000. 

5.3.  MontaŜ opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej 

Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń i zabrudzeń. Oprawy do 

stropu montować wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy 

sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej montowanego na ścianach. 

Przed zamocowaniem opraw naleŜy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń. 

Źródła światła i zapłonniki do opraw naleŜy zamontować po całkowitym zainstalowaniu opraw. 

NaleŜy zapewnić równomierne obciąŜenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie odbiorów 1-fazowych. 

Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną wytrzymałość na wyciąganie 

wtyczki i gniazda. 

Gniazda wtykowe i wyłączniki naleŜy instalować w sposób nie kolidujący z wyposaŜeniem pomieszczenia. 

W sanitariatach naleŜy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z uwzględnieniem przestrzeni ochronnych. 

PołoŜenie wyłączników klawiszowych naleŜy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było jednakowe. 

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym naleŜy instalować w takim połoŜeniu, aby styk ten występował u góry. 

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych naleŜy podłączać w taki sposób, aby przewód fazowy dochodził do lewego 

bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna. 

Przewód ochronny będący Ŝyłą przewodu wieloŜyłowego powinien mieć izolację będącą kombinacją barwy zielonej i Ŝółtej. 

Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami instalacji i schematami. 

5.4. Instalacja połączeń wyrównawczych 

Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny, naleŜy wykonać instalacje 

połączeń wyrównawczych. Instalacja ta składa się z połączenia wyrównawczego: głównego (główna szyna wyrównawcza), 

miejscowego (dodatkowego - dla części przewodzących, jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego. Elementem 

wyrównującym potencjały jest przewód wyrównawczy. 

Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe naleŜy wybrać łącząc przewody ochronne z częściami przewodzącymi innych 

instalacji. 

Połączenia wyrównawcze główne naleŜy wykonać na najniŜszej kondygnacji budynku tj.na parterze. 

Do głównej szyny uziemiającej podłączyć rury ciepłej  i zimnej wody,  centralnego ogrzewania itp., sprowadzając je do 

wspólnego punktu - głównej szyny uziemiającej. 
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W przypadku niemoŜności dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy elementami metalowymi, naleŜy stosować 

iskierniki. 

Dla instalacji połączeń wyrównawczych w rozdzielnicach zasilających zewnętrzne obwody oświetleniowe naleŜy stosować 

odgromniki zaworowe pomiędzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronnej. 

6.0.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne"  

6.2. Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontaŜowych badań kabli i przewodów zawarty jest w PN-IEC 60364-6-
61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000 

6.3. Ponadto naleŜy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych 
polegających na kontroli: 

- zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 

- zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej, 

- stanu kanałów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego do kabli i przewodów, stanu i kompletności 

dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów, 

- sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji, 

- poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokołem przez 

wykonawcę montaŜu, 

- poprawności wykonania montaŜu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, 

- poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych, 

- pomiarach rezystancji izolacji, 

Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niŜ 50 MQ. Rezystancja izolacji poszczególnych obwodów wraz z 

urządzeniami nie powinna być mniejsza niŜ 20 MO. Pomiaru naleŜy dokonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1 

kV. 

Po wykonaniu oględzin naleŜy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami zawartymi w normie 

PN-IEC 60364-6-61:2000. 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami 

Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną 

odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru 

Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moŜe uznać wadę za niemającą zasadniczego Wpływu na jakość 

funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniŜoną jakość. 

7.0.  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne"  

7.2. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montaŜowych instalacji elektrycznej 

Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary odpowiadające zawartym w dokumentacji 

i tak: 

- dla osprzętu montaŜowego dla kabli i przewodów: szt., kpi., m, 
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- dla kabli i przewodów: m, 

- dla sprzętu łącznikowego: szt., kpi., 

- dla opraw oświetleniowych: szt., kpi., 

- dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpi. 

7.3. W specyfikacji technicznej szczegółowej dla robót montaŜowych instalacji elektrycznej opracowanej 
dla konkretnego przedmiotu zamówienia, moŜna ustalić inne szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru 
przedmiotowych robót 

W szczególności moŜna przyjąć zasady podane w katalogach zawierających jednostkowe nakłady rzeczowe dla odpowiednich 

robót. 

8.0.   ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne"  

8.2. Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających  

8.2.1. Odbiór międzyoperacyjny 

Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających wpływ na wykonanie dalszych 

prac. 

Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.: 

- przygotowanie podłoŜa do montaŜu kabli i przewodów, łączników, gniazd, opraw oświetleniowych, urządzeń i odbiorników 

energii elektrycznej oraz innego osprzętu, 

- instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne branŜe lub odwrotnie, gdy prace 

innych branŜ wymagają zakończenia robót instalacji elektrycznej np. zasilanie pomp. 

8.2.2. Odbiór częściowy 

NaleŜy przeprowadzić badanie pomontaŜowe częściowe robót zanikających oraz elementów urządzeń, które ulegają zakryciu 

(np. wszelkie roboty zanikające), uniemoŜliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac. 

Podczas odbioru naleŜy sprawdzić prawidłowość montaŜu oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i projektem: 

- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych, 

8.2.3. Odbiór końcowy 

Badania pomontaŜowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót naleŜy przeprowadzić po zakończeniu robót 

elektrycznych przed przekazaniem uŜytkownikowi urządzeń zasilających. 

Zakres badań obejmuje sprawdzenie: 

- dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji, 

- dla napięć powyŜej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, ciągłości Ŝył i zgodności 

faz, próba napięciowa kabla. Badania napięciem probierczym wykonuje się tylko jeden raz. 

Parametry badań oraz sposób  przeprowadzenia badań  są określone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-

04700:1998/Az1:2000. 

Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego. 
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9.0.    PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT  

9.1. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót montaŜowych instalacji elektrycznych moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 

robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na 

podstawie: 

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego 

lub 

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektrycznych lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty instalacyjne 

uwzględniają równieŜ: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przesławnych umoŜliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 

m (jeśli taka konieczność występuje), 

- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 

- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji technicznej szczegółowej, 

- likwidację stanowiska roboczego. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są równieŜ koszty montaŜu, demontaŜu i pracy rusztowań niezbędnych do wykonania robót na 

wysokości do 4 m od poziomu terenu. 

Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione w 

tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów montaŜu, demontaŜu i pracy rusztowań 

koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyŜej 4 m, naleŜy ustalić w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji 

technicznej (szczegółowej) SST robót w zakresie instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanej dla realizowanego 

przedmiotu zamówienia. 

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

10.1. Normy 

PN-IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. 

PN-IEC 60364-4-41:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 

Ochrona przeciwporaŜeniowa. 

PN-IEC 60364-4-42:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 

Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

PN-IEC 60364-4-43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 

Ochrona przed prądem przetęŜeniowym. 

PN-IEC 60364-4-46:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 

Odłączanie izolacyjne i łączenie. 



SUW w m. Gosław                                                                                                            Specyfikacja techniczna ST-08 

- 25 - 

 PN-IEC 60364-4-47:2001 -. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 

Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed poraŜeniem 

prądem elektrycznym. 

PN-IEC 60364-5-51:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. 

Postanowienia ogólne. 

PN-IEC 60364-5-52:2002 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. 

Oprzewodowanie. 

PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. 

ObciąŜalność prądowa długotrwała przewodów. 

PN-IEC 60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. 

Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. 

Uziemienia i przewody ochronne. 

PN-IEC 60364-5-559:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. 

Inne wyposaŜenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. 

PN-IEC 60364-5-56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. 

Instalacje bezpieczeństwa. 

PN-IEC 60364-6-61:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 

PN-IEC 60364-7-701:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 

lokalizacji. Pomieszczenia wyposaŜone w wannę lub/i basen natryskowy. 

PN-IEC 60364-7-702:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 

lokalizacji. Baseny pływackie i inne. 

PN-IEC 60364-7-702:1999/ Ap1:2002 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych 

instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne. 

PN-IEC 60364-7-704:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 

lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 

PN-IEC 60364-7-705:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 

lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych. 

PN-IEC 60898:2000 - Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetęŜeniowych instalacji domowych i 

podobnych.  

PN-EN 50146:2002 (U) - WyposaŜenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.  

PN-EN 60445:2002 - Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i 

identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń Ŝył przewodów oraz ogólne zasady systemu 

alfanumerycznego. 

PN-EN 60446:2004 - Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i 

identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi. 

PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 

PN-EN 60664-1:2003 (U) - Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Część 1: Zasady, 

wymagania i badania. 

PN-EN 60670-1:2005 (U) - Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do uŜytku domowego i podobnego. Część 1: 

Wymagania ogólne 

PN-EN 60799:2004 - Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące. 
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PN-EN 60898-1:2003 (U) - Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetęŜeniowych instalacji domowych i 

podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego. 

PN-EN 60898-1:2003/ A1:2005(U) - Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetęŜeniowych instalacji 

domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego (Zmiana A1). 

PN-EN 60898-1:2003/ AC:2005 (U) - Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetęŜeniowych instalacji 

domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego. 

PN-EN 61008-1:2005 (U) - Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki róŜnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia 

nadprądowego do uŜytku domowego i podobnego (RCCB). Część 1: Postanowienia ogólne. 

PN-EN 61009-1:2005 (U) - Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki róŜnicowoprądowe z wbudowanym zabezpieczeniem 

nadprądowym do uŜytku domowego i podobnego (RCBO). Część 1: Postanowienia ogólne. 

PN-E-04700.-1998 - Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania 

pomontaŜowych badań odbiorczych. 

PN-E-04700:1998/ Az1:2000 - Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 

przeprowadzania pomontaŜowych badań odbiorczych (Zmiana Az1). 

PN-E-93207:1998 - Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 750 V do 

przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania. 

PN-E-93207:1998/ Az1:1999 - Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 750 V 

do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1). 

PN-E-93210:1998 - Sprzęt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napięcie robocze 220 V i 230 V i prądy 

znamionowe do 25 A. Wymagania i badania. 

PN-90/E-05029 - Kod do oznaczania barw. 

10.2. Ustawy 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zmianami). 

10.3. Rozporządzenia 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. 

U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 

108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie 

powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych 

oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 

10.4. Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych (tom I, część 4) Arkady, Warszawa 1990 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje 

elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r. 
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje 

elektryczne i piorunochronne w budynkach uŜyteczności publicznej. Warszawa 2004 r. 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, 

OWEOB Promocja - 2005 r. 

- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r. 


