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1.  Wymagania ogólne ST-00 
1.1.  Przedmiot i zakres stosowania ST 
1.1.1.  Przedmiot ST  
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – ST-00 dotyczą wykonania i odbioru robót, 
które zostaną wykonane w ramach niniejszej Umowy. 
 

1.1.2.  Charakterystyka Umowy 
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wymiany instalacji wod-kan i instalacji 
hydrantowej w budynku MOSiR w Knurowie przy ul. Górniczej 2 w skład której wchodzą: 
- wewnętrzne instalację wody zimnej i ciepłej (piony oraz poziomy), 
- wewnętrzne instalacje kanalizacji sanitarnej (piony oraz poziomy), 
- wewnętrzna instalacja p.poŜ. (piony oraz podejścia do istniejących hydrantów wewnętrznych) 
 

1.1.3.  Lokalizacja inwestycji 
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie śląskim w powiecie gliwickim w 
miejscowości Knurów. Inwestycja znajduje się w budynku MOSiRu przy ul. Górniczej 2. 
 
1.1.4.  Zakres stosowania ST  
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (ST-00) naleŜy odczytywać i rozumieć 
w odniesieniu do robót objętych Umową wskazanym w punkcie powyŜej. 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
pozostałymi warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (ST-00) naleŜy rozumieć i stosować 
w powiązaniu z niŜej wymienionymi ST: 
 
Struktura  STWiORB 
Kod ST Nazwa ST 
ST – 01 Rozbiórka obiektów liniowych, kubaturowych i powierzchniowych 
ST – 02 Instalacje wodociągowe 
ST – 03 Instalacje kanalizacji sanitarnej 

 
1.1.5.  Przedmiot i zakres robót obj ętych ST-00  
Zakres prac do wykonania w ramach ST-00 w szczególności obejmuje: 

• ubezpieczenie budowy; 
• sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
• sporządzenie programu zapewnienia jakości, 
• zorganizowanie, utrzymanie oraz likwidację zaplecza Wykonawcy, sali narad, placów 

składowych;  
• realizację dostaw urządzeń, łącznie z transportem na teren budowy; 
• wykonanie robót budowlano-montaŜowych na podstawie powyŜszych projektów, 
• wywóz, zagospodarowanie lub utylizację odpadów powstałych w związku 

z prowadzonymi robotami, w tym nadmiaru ziemi, materiału z rozbiórki nawierzchni i 
obiektów, demontowanych instalacji, osadów i zanieczyszczeń z opróŜnianych 
obiektów, itp.; 

• zorganizowanie i przeprowadzenie prób, badań i odbiorów; 
• sporządzenie dokumentacji powykonawczej; 
• uporządkowanie i odtworzenie terenu po zakończeniu budowy; 
• przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem obiektów do uŜytkowania,  
• świadczenie usług gwarancyjnych. 
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Zapewnienie, w okresie gwarancji, pełnego i nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego, w tym 
przeglądów (wraz z materiałami, częściami zuŜywającymi się, środkami smarnymi, itp. 
kompletnym zapotrzebowaniem)  wymaganych przez Dostawców urządzeń dla utrzymania 
gwaracji. 
  
Inspektor Nadzoru wymaga, Ŝe jeśli konieczne będzie przeprowadzenie działań 
niewymienionych w DP; STWiORB i PR, a  koniecznych dla prawidłowego przeprowadzenia 
robót  inwestycyjnych, to Wykonawca musi je uznać za włączone zarówno do zakresu Umowy 
jak i do Zatwierdzonej Kwoty Umowy. Koszt wszystkich takich prac Wykonawca ujmie na 
własne ryzyko w Kwocie Umowy.  
 
1.1.6.  Prace towarzysz ące i roboty tymczasowe  
Istotne roboty i koszty towarzyszące oraz roboty tymczasowe w niniejszym projekcie to: 
Dokumentacja techniczna powykonawcza – Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 
technicznej dokumentacji powykonawczej. 

Zaplecze Wykonawcy – Wykonawca zobowiązany jest, na swój koszt, do zorganizowania, 
utrzymywania przez cały okres prowadzenia robót i likwidacji zaplecza Wykonawcy na, lub w 
pobliŜu placu budowy (w tym poniesienia wszystkich kosztów związanych z funkcjonowaniem 
tego zaplecza, takich jak np. media). W ramach organizacji zaplecza Wykonawca zabuduję, 
utrzyma przez cały okres budowy oraz zdemontuje po zakończeniu prac tablicę informacyjną 
budowy zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym. 
Pozostałe prace i koszty towarzyszące oraz prace tymczasowe – przyjmuje się, dla potrzeb 
niniejszej Umowy, Ŝe wszelkie pozostałe, nie wymienione powyŜej, prace i koszty 
towarzyszące i prace tymczasowe zostały przez Wykonawcę rozpoznane i wycenione w 
kosztach robót podstawowych. 

Wszelkie prace towarzyszące robotom podstawowym i roboty tymczasowe oraz wszelkie 
koszty towarzyszące w tym wykonanie obejść zastępczych, zapewnienie ewentualnych 
urządzeń i maszyn zastępczych, zabezpieczeń BHP, itp. nie ujęte w odrębnych pozycjach 
przedmiaru robót / wykazu cen naleŜy wycenić jako element składowy roboty podstawowej. 
1.1.7.  Określenia podstawowe  
PoniŜej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe wspólne dla wszystkich STWiORB. 
Wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 
Zamawiaj ący – oznacza osobę wymienioną w załączniku do oferty jako Zamawiający oraz jej 
prawnych następców. 
Wykonawca – oznacza osobę wymienioną w ofercie, zatwierdzonej przez Zmawiającego, 
jako Wykonawca oraz jej prawnych następców. 
Inspektor Nadzoru/Inspektor – oznacza osobę (zespół osób) wyznaczoną przez 
Zamawiającego do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego dla potrzeb Umowy, 
lub inną osobę (zespół osób) wyznaczoną przez Zamawiającego za powiadomieniem 
Wykonawcy. Inspektor pełni na budowie, wynikające z ustawy Prawo budowlane, obowiązki 
inspektora (inspektorów) nadzoru inwestorskiego (art. 25 i 26 PB) oraz koordynatora 
czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego (art. 27 PB). 
Projektant  - Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
Polecenie Inspektora -  Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Dziennik budowy  – Dokument dostarczony Wykonawcy przez Inspektora prowadzony przez 
Wykonawcę na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami Art. 45 polskiego Prawa Budowlanego. 
Kierownik budowy -  Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 
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Ksi ęga obmiarów –  Akceptowany przez InŜyniera rejestr z ponumerowanymi stronami 
słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez InŜyniera. Wypełniony i zaakceptowany przez InŜyniera rejestr obmiaru 
jest jedyną podstawą do występowania przez Wykonawcę o płatności za zrealizowane roboty. 
Instalacje wewn ętrzne wodoci ągowe – rurociągi słuŜące do doprowadzenia medium 
wewnątrz obiektu budowlanego wraz z armaturą przeznaczoną do prawidłowej eksploatacji 
instalacji oraz ewentualnymi urządzeniami pomiarowymi. 
Instalacje wewn ętrzne przeciwpo Ŝarowa – rurociągi słuŜące do doprowadzenia wody do 
urządzeń gaśniczych wewnątrz obiektu budowlanego wraz z armaturą przeznaczoną do 
prawidłowej eksploatacji instalacji. 
Instalacje wewn ętrzne kanalizacji sanitarnej – kanały słuŜące do odprowadzenia ścieków 
sanitarnych wewnątrz obiektu budowlanego wraz z armaturą przeznaczoną do prawidłowej 
eksploatacji instalacji oraz ewentualnymi urządzeniami pomiarowymi. 
Armatura –  Wszelkie złączki, kształtki, zawory i inne urządzenia pomocnicze słuŜące do 
zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. zapewniające ich prawidłową eksploatację. 
Materiały -  Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora. 
Odpowiednia (bliska) zgodno ść - Zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Zadanie budowlane -  Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno - uŜytkowych.  
Odbiór ko ńcowy  – odbiór robót dokonywany po zakończeniu okresu zgłaszania wad oraz po 
skwitowaniu Wykonawcy z wywiązania się z wszystkich jego zobowiązań wynikających z 
Umowy.  
Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu –  odbiór robót tymczasowych 
(zanikających) to jest takich, które w dalszym etapie robót zostaną rozebrane oraz robót, które 
w wyniku dalszej realizacji prac ulegną zakryciu i ich sprawdzenie stanie się niemoŜliwe. 
Odbiór cz ęściowy –  odbiór końcowy części robót stanowiących zamknięty element prac 
mogących samodzielnie funkcjonować, które mogą zostać przekazane do eksploatacji bez 
pozostałych robót objętych projektem i nie wpłyną negatywnie na dalszą realizację robót. 
Odbiór częściowy moŜe być dokonany jedynie wówczas, gdy taka moŜliwość została zapisana 
w Kontrakcie lub na Ŝądanie Zamawiającego potwierdzone przez Inspektora UWAGA! Nie 
stanowi odbioru częściowego przekazanie części prac do próbnej eksploatacji wynikającej z 
zapisów Umowy lub niezbędnej do przejścia do kolejnego etapu robót Podział na takie części 
musi wynikać z zaakceptowanego przez Inspektora planu robót.. 
Plan BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. Obowiązek opracowania 
planu BIOZ spoczywa na Kierowniku Budowy. Plan BIOZ podlega zatwierdzeniu przez 
Inspektora Nadzoru.. 
 
1.1.8.  Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów w przypadku 
niemoŜliwości ich uzyskania przez inne materiały lub elementy o zbliŜonych charakterystykach 
i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwo od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie 
mogą powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych przedmiotu zamówienia, a 
jeŜeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na 
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inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montaŜowe naleŜy 
realizować zgodnie z Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej 
inwestycji. 

Przyjmuje si ę, dla potrzeb niniejszej Umowy, Ŝe wszelkie pozostałe, nie wymienione w 
dokumentacji w sposób wyra źny, prace i koszty robót zwi ązanych z realizacj ą 
kompletnego przedmiotu umowy, w tym roboty towarzys zące i prace tymczasowe,  
zostan ą przez Wykonawc ę rozpoznane i wycenione w kosztach robót podstawowy ch. 
Wszelkie prace towarzysz ące robotom podstawowym i roboty tymczasowe oraz 
wszelkie koszty towarzysz ące w tym wykonanie obej ść zastępczych, zabezpiecze ń 
BHP, itp. nie uj ęte w odr ębnych pozycjach dokumentacji i zestawie ń naleŜy wyceni ć 
jako element składowy roboty podstawowej.  
 
1.1.9.  Dokumentacja budowy  
Dokumenty Wykonawcy 
KaŜdy dokument Wykonawcy będzie, po uznaniu go za nadający się do uŜytku, przedłoŜony 
Inspektorowi Nadzoru do weryfikacji i zatwierdzenia. 
Na dokumenty Wykonawcy składają się między innymi: 

• program zapewnienia jakości, 
• program i plan płatności, 
• wszelkie dodatkowe projekty, których konieczność wykonania wyniknie w trakcie 

wykonywania prac projektowych lub w trakcie robót (np. projekt zabezpieczenia czy 
przebudowy istniejącego uzbrojenia), 

• raporty zawierające wyniki testów, 
• dokumentacja odbiorowa, 
• dokumentacja powykonawcza (łącznie z inwentaryzacją geodezyjną i pisemnymi 

oświadczeniami potwierdzającymi dotrzymanie wcześniejszych warunków 
i uzgodnień), 

• instrukcje rozruchu, 
• instrukcje obsługi i konserwacji, 
• instrukcje pozostałe (komplet – w tym bhp, ppoŜ, 1 pomocy, itp.) 
• ksiąŜki budowlane obiektów, 
• materiały szkoleniowe. 

 
Dokumenty Budowy 
Dziennik Budowy.  Dziennik Budowy oznacza dokument zatytułowany po polsku Dziennik 
Budowy, który Wykonawca na podstawie upowaŜnienia Inspektora Nadzoru winien uzyskać 
w imieniu Inspektora Nadzoru przy rozpoczęciu robót budowlanych. Dziennik Budowy będzie 
prowadzony przez Wykonawcę na terenie budowy oraz uŜywany zgodnie z wymaganiami Art. 
45 polskiego Prawa Budowlanego.  
Dokumenty laboratoryjne, deklaracje, certyfikaty, i tp.  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. 
Inne dokumenty budowy.  Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych 
powyŜej następujące dokumenty: 

• polecenie rozpoczęcia robót, 
• protokoły przekazania Terenu Budowy, 
• ewentualne umowy cywilno-prawne, 
• świadectwa odbioru robót, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
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• korespondencję na budowie. 
 

Przechowywanie dokumentów budowy. Dokumenty budowy będą przechowywane na 
terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie próbki i protokoły, 
przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone według wskazań Inspektora Nadzoru 
powinny być przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca 
winien dokonywać w ustalonych z Inspektorem Nadzoru okresach czasu archiwizacji, równieŜ 
na nośnikach elektronicznych. Inspektor Nadzoru będzie miał pełne prawo dostępu do 
wszystkich dokumentów budowy. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie 
dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru. 
 
1.1.10.  Informacje o prowadzeniu budowy  
Wymagania w zakresie prowadzenia robót 
Organizacja robót.  Roboty wykonywane będą według szczegółowego Harmonogramu 
Realizacji Przedmiotu Zamówienia, który opracuje Wykonawca. Program będzie uwzględniał 
podział robót na uzasadnione technicznie, technologicznie, lokalizacyjnie i czasowo etapy. 
Zgodno ść robót z Dokumentacj ą Projektow ą. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić 
roboty na podstawie i w zgodności z przekazaną Jemu przez Zamawiającego DP, STWiORB, 
i dodatkowymi opracowaniami niezbędnymi do realizacji robót. Wymagania wyszczególnione 
choćby w jednym z opracowań wymienionych powyŜej są obowiązujące dla Wykonawcy. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
i dokumentacjach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.  
Przyjmuje się jako zasadę, którą będzie stosował Wykonawca przy realizacji projektu, Ŝe 
w przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków Dane 
określone w dokumentacji projektowej 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 STWiORB lub 
z dokumentacją projektową i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
Ochrona i utrzymanie robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót (np. 
ochronę znaków geodezyjnych, ochronę miejsc budowy w trakcie jej trwania) i za wszelkie 
materiały i urządzenia uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty wystawienia 
Świadectwa Przejęcia. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty w stanie zadowalającym do czasu wystawienia 
Świadectwa Przejęcia. 
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. 
 
Tablice informacyjne budowy 
Wykonawca, zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie 
dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2002 nr.108, poz.953 wraz z 
późniejszymi zmianami) zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie 
tablicy informacyjnej. 
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Ochrona środowiska w trakcie trwania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. w okresie trwania budowy i wykańczania robót 
Wykonawca będzie: 

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy a 
w szczególności: 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz.U. 1994 nr 92 poz. 880. 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach Dz. U. 2001 nr 62 poz. 628. 
- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne Dz. U. 2001 nr 115 poz. 1229. 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie 

warunków, jakie naleŜy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, 
oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego Dz. U. 
2014 poz. 1800. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu 
realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków 
wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych Dz. U. 2006 nr 136 poz. 964. 

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
Dz. U. 1996 nr 132 poz. 622. 

Ponadto Wykonawca będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, warsztatów, 
magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, środki ostroŜności i zabezpieczenia przed 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, moŜliwością powstania poŜaru. 
Wykonawca będzie prowadził roboty w sposób zapewniający w moŜliwie największym stopniu 
ochronę i zachowanie istniejącego drzewostanu. 
 
Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 
Nie dopuszcza  się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
 
Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo na terenie budowy i na zewnątrz 
terenu budowy poprzez utrzymywanie bezpiecznych warunków pracy. Wykonawca jest 
zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budowy, zabezpieczenia dojść do 
budynków i posesji w okresie realizacji Umowy do momentu wystawienia Świadectwa 
Przejęcia. 
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 
niespełniających 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. 
Przy pracach budowlanych naleŜy w trosce o ochronę zdrowia pracowników oraz osób 
trzecich przestrzegać wszystkich obowiązujących zasad bhp zawartych w przepisach 
i normach branŜowych. 
Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na zagroŜenia bezpieczeństwa zdrowia i Ŝycia wynikające 
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z prowadzenia robót liniowych i montaŜowych na terenie prowadzonych prac budowlanych: 
• właściwy rozładunek cięŜkich materiałów, 
• składowanie materiałów zgodnie z instrukcjami producentów i przepisami bhp 

w miejscach, do których będzie ograniczony dostęp osób niezatrudnionych, 
• zagroŜenia przy transporcie wewnętrznym cięŜkich materiałów i urządzeń z miejsca 

składowania do miejsca montaŜu (m. in. konieczne jest wyznaczenie stref ruchu poza 
strefą niebezpieczną wykopu oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy 
transporcie), 

• zagroŜenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montaŜu cięŜkich 
elementów prefabrykowanych. 

 
Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane, jest obowiązany 
przed rozpoczęciem robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Przed przystąpieniem do rozruchu sporządzić instrukcje bhp i instrukcje stanowiskowe, 
o których mowa w Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
01.10.1993r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i 
konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 1993, nr 96 poz. 437).  
 
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 roku. 
 
Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany na podstawie odpowiednich 
przepisów, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 
personel Wykonawcy. 
 
Zaplecze Wykonawcy 
Wykonawca robót zobowiązany jest zorganizować i zabezpieczyć teren budowy oraz zaplecze 
Wykonawcy z biurem. Wykonawca zorganizuje i zabezpieczy teren budowy oraz zorganizuje 
i będzie utrzymywał zaplecze. 
Zaplecze Wykonawcy składać się będzie z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów 
składowych, warsztatów oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji 
robót objętych Umową. WyposaŜenie biura winno zapewniać właściwe warunki kierowania 
budową oraz środki techniczne pozwalające na pełen kontakt z Inspektorem Nadzoru. 
Wykonawca winien wyposaŜyć biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednią ilość toalet. 
Toalety muszą być regularnie sprzątane i usunięte po przejęciu robót przez Inspektora 
Nadzoru. 
Organizacja i zabezpieczenie terenu budowy obejmuje min.: 

• Opracowanie i uzgodnienie z  Inspektorem Nadzoru (przed przystąpieniem do robót) 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na okres realizacji robót zgodnie z Ustawą 
Prawo Budowlane i odpowiednim Rozporządzeniem wykonawczym (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 z dnia 10 lipca 2003). 
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• Wykonanie objazdów/przejazdów. 
• Dostarczenie i instalacja wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających takich 

jak: zapory, światła i znaki ostrzegawcze, sygnalizacyjne, ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do zabezpieczenia Terenu 
Budowy. 

• Opłaty lub dzierŜawy terenu, pomieszczeń, itd. 
• Zorganizowanie i utrzymywanie sali narad o powierzchni nie mniejszej niŜ 25 m2 

z wyposaŜeniem, parkingiem na 3 stanowiska i zapewnionym dostępem do toalet. 
• Przygotowanie terenu. 
• Konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, 

oznakowań i drenaŜu. 
• Przebudowę urządzeń obcych. 
• Zorganizowanie zaplecza Wykonawcy wraz z biurem Wykonawcy (zainstalowanie 

wszystkich niezbędnych urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, 
placów i zabezpieczeń potrzebnych Wykonawcy przy realizacji robót). 

 
Utrzymanie Terenu Budowy obejmuje min.: 

• Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł. 

• Obsługa wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających. 
• Zapewnienie przejazdów i dojazdów. 
• Utrzymanie zaplecza Wykonawcy (koszty eksploatacyjne związane z uŜytkowaniem 

zaplecza, wynajmem pomieszczeń). 
 

Likwidacja tymczasowych urządzeń zabezpieczających i zaplecza Wykonawcy obejmuje: 
• Usunięcie wbudowanych tymczasowych materiałów i oznakowania. 
• Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
• Likwidację zaplecza Wykonawcy (usunięcie wszystkich urządzeń, instalacji, dróg 

dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów, zabezpieczeń, oczyszczenie terenu 
i doprowadzenie go do stanu pierwotnego). 

 
PowyŜsze naleŜy uwzględnić w cenie oferty. 
 
Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót.  
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. 
 
Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót 
Przed rozpoczęciem robót i określonych czynności Wykonawca jest zobowiązany powiadomić 
pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym 
terminie zakończenia. Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami 
zawartymi w dokumentach budowy, wszystkie organy i instytucje oraz właścicieli i 
dzierŜawców terenu objętego budową. 
Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, 
których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 
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Wykonawca zobowiązany jest równieŜ do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków 
wszystkich właścicieli lub dzierŜawców terenu przekazanego czasowo pod budowę. 
Wykonawca opisze udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną, sposobem 
zabezpieczenia wykopów, istniejącej zieleni, urządzeń nadziemnych, wykonania dróg 
montaŜowych, a takŜe opisze wszelkie szczegółowe ustalenia dla danego terenu. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 
uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace.  
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Zatwierdzonej Kwocie Umowy.  
 
 
1.1.11.  Informacje o ubezpieczeniu budowy  
Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki 
działalności w zakresie: 

• organizacji robót budowlanych, 
• zabezpieczenia interesów osób trzecich, 
• ochrony środowiska, 
• warunków bezpieczeństwa pracy, 
• warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
• zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 
• zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. 

 
Wykonawca będzie zobowiązany do ubezpieczenia budowy.  
Przedmiotem ubezpieczenia powinien być obiekt w trakcie budowy lub montaŜu wraz ze 
wszelkim mieniem znajdującym się na terenie budowy.  
Ubezpieczenie powinno obejmować: 

• roboty umowne, sprzęt i wyposaŜenie budowlane, zaplecze budowy, maszyny 
budowlane, materiały i narzędzia budowlane, uprzątnięcie pozostałości po szkodzie;  

• odpowiedzialność cywilną związaną z prowadzeniem prac budowlano-montaŜowych 
z tytułu szkód osobowych i rzeczowych wyrządzonych na terenie budowy lub w jego 
sąsiedztwie w związku z prowadzeniem prac budowlano-montaŜowych osobom 
trzecim; 

• odpowiedzialność cywilną z tytułu szkód osobowych wyrządzonych personelowi 
Wykonawcy; 

• ryzyko zawodowe, które obejmie ryzyko zaniedbań zawodowych w projektowaniu 
robót. 

 
Ubezpieczenie musi obejmować wszelkie szkody i straty materialne polegające na utracie, 
uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia. Będzie to ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, 
w szczególności: poŜaru, uderzeń pioruna, eksplozji, katastrof budowlanych, powodzi, 
huraganu, gradu, osunięcia się ziemi, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi.  
 
1.2.  Wymagania dotycz ące wła ściwo ści wyrobów budowlanych  
1.2.1.  Wymagania formalne  
Przy wykonywaniu robót budowlanych naleŜy stosować wyłącznie te wyroby budowlane 
(materiały i urządzenia), które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa 
o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. – Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881), i które posiadają 
właściwości uŜytkowe umoŜliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 
budowlanym spełnienie podstawowych wymagań.  
Przy wykonywaniu robót budowlanych naleŜy stosować: 
• Wyroby budowlane dla których: 
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a) wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do 
wyrobów podlegających tej certyfikacji, 
b) dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności 
z Polską Normą lub z aprobatą techniczną – w odniesieniu do wyrobów nieobjętych 
certyfikacją określoną w lit. a, mających istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego 
z wymagań podstawowych; 

• Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 

• Wyroby budowlane: 
a) oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 
dokonano ceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do 
zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 
b) wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent 
wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

• Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby 
wykonane według indywidualnej DP sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim 
uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, Ŝe zapewniono 
zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami. 

Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodności zostały określone w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposób ich znakowania znakiem budowlanym 
(Dz. U. nr 198 poz. 2041)  
Dopuszczalne stęŜenia i natęŜenia czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez 
materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposaŜenia w pomieszczeniach 
przeznaczonych na pobyt ludzi określa Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej 
z dnia 12.03.1996r.  
Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne 
z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru Zamawiającego. W oznaczonym 
czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 
wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektora 
Nadzoru. 
 
1.2.2.  Źródła szukania materiałów  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania STWiORB w czasie 
postępu robót.  
 
1.2.3.  Pozyskiwanie materiałów miejscowych  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Inspektora Nadzoru  i jest zobowiązany dostarczyć Inspektora Nadzoru   wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodą wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inspektora Nadzoru i Zamawiającemu .  
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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. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenów wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania piasku 
i Ŝwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu 
przy ukończeniu robót.  
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w Umowie 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 Zamawiającego, 
Wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, 
które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze.  
 
1.2.4.  Inspekcja wytwórni materiałów  
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będzie miał 
zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 
przeprowadzania inspekcji. 
 
1.2.5.  Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor 
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 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.  
 
1.2.6.  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 właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 
 
1.2.7.  Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli DP lub STWiORB przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów 
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru  o swoim zamiarze co 
najmniej 2 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
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1.2.8.  Akceptacja materiałów i urz ądzeń przez Inspektora Nadzoru  
Wszystkie materiały i urządzenia przeznaczone dla robót muszą zostać zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru  przed ich zamówieniem. Inspektor Nadzoru moŜe polecić 
przeprowadzenie testów na materiałach, urządzeniach przed ich dostarczeniem na plac 
budowy oraz moŜe on polecić przeprowadzenie dalszych testów o ile uzna to za właściwe juŜ 
po ich dostawie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia materiałów, urządzeń do 
jakichkolwiek części robót odpowiednio wcześnie w celu przeprowadzenia inspekcji i testów. 
Wykonawca przedstawi na Ŝyczenie Inspektora Nadzoru  próbki do jego akceptacji, a przed 
przedstawieniem próbek Wykonawca upewni się, Ŝe są one faktycznie reprezentatywne pod 
względem jakości dla materiału, z którego takie próbki zostają pobrane, a wszelkie materiały i 
inne rzeczy wykorzystane podczas prac będą równe pod względem jakości zatwierdzonym 
próbkom. 
Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa dopuszczenia 
do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, świadectwa itp. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenie polskich tłumaczeń dokumentów związanych 
z materiałami, a istniejących w innych językach. 
ChociaŜ inwestycja będzie oparta o polskie wytyczne projektowania, akceptację otrzymają 
równieŜ urządzenia skonstruowane według innych standardów międzynarodowych 
i spełniające kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym 
dokumencie. Dostawca i Wykonawca są zobowiązani do dostarczenia dowodów 
potwierdzających powyŜszą zgodność. Akceptacja takiego urządzenia nie zwalnia Wykonawcy 
z jego zobowiązań wynikających z tej Umowy i róŜnych gwarancji zawartych w niniejszym 
dokumencie. 
 
1.3.  Sprzęt i maszyny budowlane  
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt uŜywany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w DP i  STWiORB, 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 Inspektora 
Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Umowie 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. 
JeŜeli STWiORB 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. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
Umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
1.4.  Środki transportu 
1.4.1.  Wymagania ogólne  
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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Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Umowie i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Umową. 
 
1.5.  Wymagania dotycz ące wykonania robót budowlanych 
1.5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z Umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DP, STWiORB, 
Projektem Zapewnienia Jakości, Projektem 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 DP. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do placu budowy i do wszelkich 
dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z  
Inspektorem Nadzoru jako obszary robocze. 
 

 
1.5.2.  Zgodno ść robót z obowi ązującymi przepisami  
Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – prawo budowlane oraz postanowieniami Umowy do 
wybudowania obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: 

1. Spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 
a) bezpieczeństwa konstrukcji, 
b) bezpieczeństwa poŜarowego, 
c) bezpieczeństwa uŜytkowania, 
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
e) ochrony przed hałasem i drganiami, 
f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 

2. Warunki uŜytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 
a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, 

w energię cieplną i paliwa, przy załoŜeniu efektywnego wykorzystania tych 
czynników, 

b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów. 
3. MoŜliwość utrzymania właściwego stanu technicznego. 
4. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. 
5. Ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej. 
6. Ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 

konserwatorską. 
7. Odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej. 
8. Poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych 

interesów osób trzecich. 
9. Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.  
 

1.5.3.  Harmonogram robót  
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektora Nadzoru  do akceptacji 
harmonogramu całej budowy oraz harmonogramy rozruchów i tymczasowych eksploatacji w 
trybie i na warunkach przewidzianych w Umowie. 
 



Wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z instalacją hydrantową w budynku MOSiR  
w Knurowie przy ul. Górniczej 2  

 

STWIORB                                                                                                                                                              25 
 

BIURO USŁUG INWESTYCYJNYCH HAWRYLEWICZ PROJEKT 
ul. Srebna 32, 44-121 Gliwice 

 

1.5.4.  Prowadzenie prac rozbiórkowych  
Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania naleŜy złoŜyć w miejscu 
wskazanym przez Inspektora Nadzoru i pozostawić do jego dyspozycji. 
Pozostałe materiały Wykonawca na własny koszt usunie z placu budowy oraz podda 
zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach. 
 
 
1.6.  Kontrola jako ści  
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
załoŜoną jakość robót. 
Jednostki miar . Jednostki miar będą określane jedynie w systemie metrycznym (SI) UŜywane 
jednostki wykazano w poniŜszej tabeli. 
UŜywane jednostki miar 
Parametr  Jednostka  Warto ść / przelicznik  

Czas 

Sekunda 1s, s 
Minuta 1 min = 60 s 
Godzina 1 h =60 min=3600 s 
Doba 1 d=24 h=86 000 s 

Długość 
Metr 1 m 
Milimetr 1 mm = 0,001 m 

Powierzchnia metr kwadratowy 1 m2 

Objętość  
metr sześcienny 1 m3 
1 litr 1 l = 0,001 m3 

Masa  
Kilogram 1 kg 
Tona 1 t =.1000 kg 

Siła  
Niuton 1 N = 1 m kg/s2 
Kiloniuton 1 kN = 1000 N 

NapręŜenie 
 1 kN/m2 
 1 N/mm2 

Ciśnienie 
pascal 1 Pa = 1 N/m2 
milibar 1 mbar = 102 Pa 

Moc 
wat 1 w = 1m2 kg/s3 
kilowat 1 kW = 1000 W 

Temperatura stopień Celsjusza 1 C 
 
Normy.  Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branŜy budowlanej 
w Polsce jest Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku „Prawo budowlane” (Dz.U z 2003 Nr 207, poz. 
2016 (tekst jednolity) oraz Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności 
(Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360). 
Materiały, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczące i związane z wykonaniem prac 
będzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisów, o ile szczegółowe wytyczne nie 
stanowią inaczej, a ich jakość nie jest niŜsza niŜ tam określona.  
KaŜdy wyrób budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 
musi być zgodny z jednym z trzech następujących dokumentów odniesienia: 

• z kryteriami technicznymi, w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na 
Znak Bezpieczeństwa, 

• z właściwą przedmiotowo Polską Normą wyrobu, 
• z Aprobatą Techniczną w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustanowiono Polskiej 

Normy, lub wyrobu, którego właściwości uŜytkowe (odnoszące się do wymagań 
podstawowych) róŜnią się istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie. 

Zgodność z dokumentem odniesienia jest potwierdzana następującymi procedurami 
atestacyjnymi: 
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• Certyfikacja na Znak Bezpieczeństwa. Na wyrób wydawany jest Certyfikat na Znak 
Bezpieczeństwa. Wykaz wyrobów objętych certyfikacją na Znak Bezpieczeństwa (oraz 
jednostki wydające Certyfikaty) określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru 
deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych 
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. 1998 nr 113 poz. 728) 
oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 
1998 roku w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego 
wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych 
i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 1998 nr 99 poz. 637), 
a takŜe Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 
1998 roku w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania 
wyrobów budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107 poz. 679). 

• Certyfikację zgodności. Na wyrób wydawany jest Certyfikat Zgodności z Polską Normą 
lub Certyfikat Zgodności z Aprobatą Techniczną. 

• Deklaracja zgodności producenta. Producent wydaje Deklarację Zgodności z Polską 
Normą lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną. Zasady wydawania i wzór 
deklaracji zgodności określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru 
deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych 
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. 1998 nr 113 poz. 728). 

Z wyrobów przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie 
mające istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyroby wytwarzane 
i stosowane według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. Wyroby te są 
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez 
konieczności przeprowadzania oceny przydatności, atestacji zgodności oraz ich znakowania. 
Wykaz tych wyrobów określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z 24 lipca 1998 roku, w sprawie wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego 
wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych według 
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99 z 1998, poz. 637). 
Pozostałe wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegają 
procedurom określonym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 05 
sierpnia 1998 roku. 
Tam gdzie w STWiORB opisano stosowane materiały i surowce, będą one zgodne z podanymi 
danymi szczegółowym. Materiały i surowce nie objęte polskimi normami będą reprezentowały 
najwyŜszą jakość w swojej klasie. 
Przepisy przywołane: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku „Prawo budowlane” (Dz.U z 2003 Nr 207, poz. 2016 – 
tekst jednolity). 

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2004 nr 204 
poz. 2087). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 
roku w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie (Dz.U. 1998 nr 113 poz. 728). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 
roku w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego 
wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych 
i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 1998 nr 99 poz. 637). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 
roku w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania 
wyrobów budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107 poz. 679). 
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• Odbiór wymiarów. Sprawdzenie wykonanych robót pod względem wymiarów nastąpi 
według obowiązujących norm, a w szczególności PN-ISO 3443-8:1994. 

Normy przywołane: 
• PN-ISO-7737;1994. Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczących 

dokładności wymiarów. 
• PN-ISO-3443-7:1994. Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów 

odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola 
statystyczna. 

• PN-ISO 3443-8:1994. Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót 
budowlanych. 

• PN-ISO 3443-5:1994. Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi 
wartości stosowane do wyznaczania tolerancji. 

• PN-ISO- 7976-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków 
i elementów budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych. 

• PN-ISO 7976-1:1994. Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków 
i elementów budowlanych. Metody i przyrządy. 
 

Warunki eksploatacyjne. Wszelkie instalacje i materiały będą zdolne do funkcjonowania 
w sposób określony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie mogą 
występować na miejscu budowy. Wykonawca moŜe zakładać, Ŝe warunki te będą się mieścić 
w następujących granicach: 

• Temperatura w cieniu:  -30 do +35 ºC. 
• Wilgotność:     0 do 95 %. 
• Ciśnienie atmosferyczne:  850 do 1200 mbar. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów i przeprowadzania prób 
szczelności oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora Nadzoru lub Zamawiający moŜe zaŜądać 
od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich 
wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w DP 
i STWiORB. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w STWiORB, 
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. 
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 
miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 
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 uŜycia 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. 
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Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakości (PZJ), 
aby wykazywać stosowanie się do wymagań Umowy. Program ten będzie zgodny 
z wymaganiami podanymi w Umowie. 
Szczegółowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentów stwierdzających 
stosowanie się do nich, będą przedkładane Inspektorowi Nadzoru  do jego wiadomości, przed 
rozpoczęciem kaŜdego etapu realizacji. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość, są 
określone w STWiORB, 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. 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 mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
 
1.6.1.  Program zapewnienia jako ści (PZJ)  
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- bezpieczeństwo i higienę pracy - 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 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 prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
- dla kaŜdego typu przeprowadzanych kontroli program zapewnienia jakości 

powinien opisać typ kontroli, metodę, zakres, czas i częstotliwość 
przeprowadzania, kryteria dopuszczalności i dokumentację jak równieŜ podać kto 
jest odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.). 
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1.6.2.  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 wątpliwość, 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 wykonywanych przez 
Inspektora Nadzoru  będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru.  
 
1.6.3.  Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, 
stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. W konstrukcjach stalowych wyposaŜenia obiektów kubaturowych, pompowni, komór 
zasuw, itp. minimum 20% spawów winno podlegać kontroli rentgenowskiej. W przypadku 
wykrycia w badanej próbie wad spawów skontrolować naleŜy wszystkie spawy. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i 
o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
 
1.6.4.  Raporty z bada ń 
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.  
 
1.6.5.  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, 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 STWiORB, 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 Umową. W takim przypadku całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
 
1.6.6.  Certyfikaty i deklaracje  
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru moŜe 
dopuścić do uŜycia materiał które jest: 
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1) oznakowany CE, co oznacza, Ŝe dokonano oceny jego zgodności z normą 
zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, albo 

2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 

3) oznakowany znakiem budowlanym, albo 
4) posiada deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, które spełniają wymogi STWiORB. 
Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i przechowywania dokumentów, 
wprowadzających do obrotu kaŜdą partię wyrobu dostarczoną do robót, określających 
w sposób jednoznaczny jego cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane 
przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie 
tych dokumentów i wyniki badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru . 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia - waŜne legalizacje mogą być badane w dowolnym 
czasie. JeŜeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z wymaganiami STWiORB to 
takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 
 
1.6.7.  Rękojmie i instrukcje fabryczne  
Wykonawca udzieli rękojmi na wykonane roboty. Roboty lub ich części przekazane 
Inspektorowi nadzoru  do czasowego uŜytkowania w celu umoŜliwienia prowadzenia dalszych 
robót pozostają w gestii Wykonawcy do czasu ich przejęcia, chyba Ŝe Inspektor Nadzoru 
postanowi inaczej. 
Wykonawca zachowa egzemplarze wszelkich instrukcji dostarczonych z elementami 
i wyposaŜeniem i wyda je Inspektorowi Nadzoru  w dniu przejęcia robót.  
Wykonawca zapewni organizację serwisu naprawczego zapewniającą przystąpienie do 
usuwania awarii w czasie nie dłuŜszym niŜ 24 godziny od momentu otrzymania 
zawiadomienia bez względu na dzień tygodnia. 
 
1.6.8.  Dokumentacja budowy  
Dokumentację budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Umowy, stanowią 
w szczególności: 

1) Dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem robót 
2) Dziennik budowy. 
3) Dokumenty Wykonawcy, a w tym rysunki wykonawcze. 
4) KsiąŜka obmiarów. 
5) Komunikaty zgodne z warunkami Umowy (polecenia, powiadomienia, prośby, zgody, 

zatwierdzenia, świadectwa, itp.). 
6) Harmonogram robót. 
7) Raporty o postępie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez warunki 

Umowy załącznikami. 
8) Protokóły z prób, inspekcji, odbiorów. 
9) Dokumenty zapewnienia jakości. 
10) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze. 
11) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi. 
12) Protokoły przekazania robót. 
13) Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych. 
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Dokumenty zapewnienia jako ści . Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia itp., 
receptury, wyniki badań kontrolnych itp. oraz inne dokumenty będą prowadzone według 
wymagań programu zapewnienia jakości.  
Dokumenty te będą wymagane podczas odbiorów i prób końcowych robót. Inspektor Nadzoru 
powinien mieć nieograniczony dostęp do tych dokumentów. 
Przechowywanie dokumentów budowy . Wymienione w punkcie poprzednim dokumenty 
oraz wszelkie inne związane z realizacją Umowy będą przechowywane na placu budowy 
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane 
w uporządkowany sposób i oznaczone według wskazań Inspektora Nadzoru powinny być 
przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien 
dokonywać w ustalonych z Inspektorem Nadzoru okresach czasu archiwizacji, w tym równieŜ 
na nośnikach elektronicznych. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru, Nadzoru 
Budowlanego i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie innych uprawnionych organów. 
 
1.7.  Obmiar robót  
Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych                        
w Przedmiarze Robót. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 
dni(robocze) przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót 
lub szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora 
Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą 
do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określanym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Zamawiającego. 
 
Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą mierzone 
poziomo (w rzucie) wzdłuŜ linii osiowej. Jeśli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe 
dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczane w m3 jako długość 
pomnoŜona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą wyraŜone 
w tonach. 
 
Urządzenia i sprz ęt 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 świadectwo legalizacji. Wszystkie urządzenia 
pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robót. 
 
Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, 
a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 
obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z zarządzającym realizacją umowy. 
 
1.8.  Odbiór robót  
Inspektor Nadzoru zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach 
odbiorowych. Odbiór wykonany bez obecności Inspektora Nadzoru na ich Ŝądanie moŜe być 
powtórzony. 
Jakikolwiek odbiór nie moŜe być traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub 
zadowolenia Inspektora Nadzoru i nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku utrzymania 
i zabezpieczenia wykonanych robót i obiektów do czasu przejęcia przez Inspektora Nadzoru. 
Do wszelkich odbiorów, prób i sprawdzeń mają równieŜ zastosowanie odpowiednie klauzule 
warunków Umowy. 
Gotowość robót lub ich części do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.  
 
1.8.1.  Rodzaje odbiorów robót  
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich STWiORB, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu po upływie okresu zgłaszania wad. 

 
1.8.2.  Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie zakresu jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru  w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót.  
Jakość i zakres robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone badania, w konfrontacji z DP, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 
 
1.8.3.  Odbiór cz ęściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie zakresu i jakości wykonanych robót lub obiektów 
określonych STWiORB, które w miarę postępu robót mogą być przedmiotem odbioru 
końcowego. Odbioru częściowego robót dokonuje Inspektor Nadzoru według zasad jak przy 
odbiorze końcowym robót. 
 
1.8.4.  Odbiór ko ńcowy  
Odbiór końcowy przeprowadza się po wykonaniu próby końcowej, zgodnego z warunkami 
Umowy. 
 
Zasady odbioru ko ńcowego robót . Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w punkcie następnym. 
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Odbioru końcowego robót dokona komisja lub Inspektor Nadzoru w obecności Wykonawcy – 
sporządzając protokół odbioru robót stanowiący podstawę wystawienia przez Inspektora 
Nadzoru świadectwa przejęcia. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z DP i STWiORB. 
W toku odbioru końcowego 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 końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej DP i STWiORB z uwzględnieniem 
tolerancji, i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w warunkach 
Umowy. 
 
Dokumenty do odbioru ko ńcowego . Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować co najmniej następujące dokumenty: 

1. Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót. 

2. STWiORB (podstawowe z dokumentów Umowy i ewentualnie uzupełniające lub 
zamienne). 

3. Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających. 
4. Protokoły odbiorów częściowych. 
5. Recepty i ustalenia technologiczne. 
6. KsiąŜki obmiarów (oryginały). 
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa zgodnie z STWiORB i programem zapewnienia jakości. 
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. Inwentaryzację powykonawczą robót, obiektów i sieci uzbrojenia terenu.. 
10. Protokoły z narad i ustaleń. 
11. Protokoły przekazania terenu. 
12. Wszystkie inne urzędowe pozwolenia związane z realizacją robót. 
13. Protokoły odbioru instalacji i urządzeń technicznych. 
14. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń.  
15. Karty gwarancyjne oraz DTR z wskazanymi konkretnymi urządzeniami (jeśli dokument 

dotyczy np. typoszeregu).. 
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania formalnego 
i dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu 
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
według wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja, która 
w wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie. 
 
1.8.5.  Odbiór ostateczny  
Odbiór ostateczny dokonany będzie przed upływem okresu zgłaszania wad. Protokół z odbioru 
ostatecznego stanowi podstawę wystawienia przez Inspektora Nadzoru świadectwa wykonania. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca przygotuje następujące dokumenty: 
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• Umowa, 
• protokoły odbioru końcowego obiektów i robót, 
• dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego 

kaŜdego z obiektów (jeŜeli były zgłoszone ), 
• dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w „okresie zgłaszania wad” oraz 

potwierdzenia usunięcia tych wad, 
• innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

Z odbioru komisja sporządzi protokół sporządzony według wzoru ustalonego przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
1.8.6.  Przegl ądy w okresie zgłaszania wad  
Przeglądy w okresie zgłaszania wad polegają na ocenie wykonanych robót związanych 
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ewentualnych wad zaistniałych 
w okresie zgłaszania wad. Terminy przeglądów poda Inspektora Nadzoru do protokołu odbioru 
końcowego. 
 
1.9.  Rozliczenie robót – podstawa płatno ści  
Podstawą płatności są kwoty Ryczałtowe, skalkulowane przez Wykonawcę dla danej pozycji  
wycenionego Przedmiaru Robót. Kwota Ryczałtowa danej pozycji winna uwzględniać 
wszystkie materiały, czynności, wymagania i badania niezbędne do właściwego wykonania i 
odbioru Robót wycenionych w danej pozycji. 
Kwoty ryczałtowe zaproponowane przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym 
Przedmiarze Robót  są ostateczne i wyklucza się moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za 
wykonane Roboty objęte daną Kwotą Ryczałtową. W Kwocie Ryczałtowej naleŜy uwzględnić 
m.in.: 

• robociznę oraz wszelkie koszty z nią związane; 
• wartość materiałów, urządzeń oraz wyposaŜenia wraz z kosztami ich zakupu, 
• transportu na Teren Budowy i magazynowania; 
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzętu na 

Teren Budowy i z powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy); 
• koszty płac personelu i kierownika budowy, koszty utrzymania i zabezpieczenia 

Terenu Budowy, koszty usług obcych przedsiębiorstw na rzecz budowy, ekspertyzy 
dotyczące Robót; 

• koszty ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy, zysk, podatki z wyjątkiem podatku VAT. 
 
Umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia jest Umową ryczałtową. Wykonawca winien 
ująć koszt wykonania robót tymczasowych i prac towarzyszących w Kwocie Umowy. 
Wykonawca winien skalkulować koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących, między 
innymi: 

• koszty zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, 
• koszty dokumentacji geodezyjnej, powykonawczej, prac pomiarowych, 
• koszty budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza, 

i inne, a następnie, podobnie jak koszty ogólne, winien doliczyć do kosztu robót 
podstawowych. NaleŜności Wykonawcy za realizację niezbędnych robót tymczasowych i prac 
towarzyszących wypłacane będą w ramach 
Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na 
podstawie Przejściowego Świadectwa Płatności wystawionego przez Inspektora Nadzoru. 
 
1.10.  Dokumenty zwi ązane 

• Ustawa z dnia 12 września 2002 r. roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386) 
z późniejszymi zmianami 
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• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881). 
• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 

00.100.1086) 1989, nr 30 poz. 163 z późniejszymi zmianami. Tekst jednolity Dz.U. 
2005 nr 240 poz. 2027 

• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 15, poz. 1229) z późniejszymi 
zmianami. Tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 469 

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122. poz.1321) 
z późniejszymi zmianami. 

• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Tekst jednolity 
Dz.U.2004 nr 261 poz.2603 2004.11.30 z późniejszymi zmianami. 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoŜarowej (Dz.U. 02.147.1229). 
• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94). 
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013 poz. 21) z późniejszymi 

zmianami 
• Ustawa z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2001 Nr 62, poz. 627) 

z późniejszymi zmianami  
• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 02.166.1360) 

wraz z aktami wykonawczymi. Tekst jednolity Dz.U.2004 nr 204 poz. 2087 
• Ustawa z dnia 4 lutego 1994,r. Prawo geologiczne i górnicze. (Dz. U. Nr 27, poz. 96) 

z późniejszymi zmianami 
• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz. U. 2015r. poz. 139). 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz.U.2003r, Nr 207, 

poz.2016 z późniejszymi zmianami). 
• Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 
12 kwietnia 2002 r. (D. U. Nr 75, poz. 690) z późniejszymi zmianami. 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz 
czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr 25, 
poz. 133). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz.U. 2005 Nr 96, poz. 817 
2005.07.03). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, 
remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 01.118.1263). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002 r. w sprawie wymagań 
dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów (Dz. U. 
Nr 37, poz. 339), wraz z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej zmieniającym to rozporządzenie (Dz. U. 2004 Nr 1, poz.2). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lutego 2004 
r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów innych niŜ niebezpieczne 
oraz rodzajów instalacji i urządzeń, w których dopuszcza się ich termiczne 
przekształcanie (Dz.U. 2004 Nr 25, poz. 221 2004.02.27 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. Dz. U. Nr 97, poz. 1055). 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych 
(Dz. U. Nr 8, poz. 71). 

• 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 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: 
wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1127) Z późniejszymi zmianami. 

• 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 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika 
budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953) 
z późniejszymi zmianami. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiórek 
obiektów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową (Dz. U. 03.120.1135). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków 
i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieuŜytkowanych lub niewykończonych 
obiektów budowlanych (Dz. U. 04.198.2043). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U.03.47.401). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity 
Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650). 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 
r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 
DP (Dz.U. 2001 nr 38, poz. 455). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 22 kwietnia 1998,r. 
w sprawie wyrobów słuŜących do ochrony przeciwpoŜarowej, które mogą być 
wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. 
(Dz. U. 98.55.362). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 
r. w sprawie warunków technicznych uŜytkowania budynków (Dz. U. 99.74.836). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 
r. w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów (Dz. U. 03.121.1138). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 
r. w sprawie przeciwpoŜarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg poŜarowych (Dz. U. 
03.121.1139). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 
2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpoŜarowej (Dz.U.03.121.1137). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, (DZ. U. Nr 120, poz. 
1133). 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym Dz.U. 2004 nr 198, poz. 2041 2004.10.11). 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 
2004.05.01 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych. (Dz. U. Nr 126, poz. 839). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. 
w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego 
systemu informacji o terenie. (Dz. U. Nr 30, poz. 297). 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów 
emisyjnych z instalacji (Dz.U. 2005 nr 260163, poz. 2181 2006.01.01). 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie 
naleŜy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wartości 
progowych poziomu hałasu (Dz. U. 02.8.81). 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430). 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inŜynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735). 

• Rozporządzenie Ministrów Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej 
i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U. 77.7.30). 

• Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie 
dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych 
przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposaŜenia w pomieszczeniach 
przeznaczonych na pobyt ludzi (Dz. U. 96.19.231). 

• Instrukcja techniczna 0-1 - Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGiK, 
Zarządzenie Nr 1 Prezesa GUGiK z dnia 9.02.1979 r.). 

• Instrukcja techniczna 0-3 - Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych 
(Zarządzenie Nr 1 Min. Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992 r.). 

• Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obsługa inwestycji (Zarządzenie Nr 5 Prezesa 
GUGiK z dnia 11.04.1988r.). 

• Instrukcja techniczna G-2 - Wysokościowa osnowa geodezyjna (Zarządzenie Nr 4 
Prezesa GUGiK z dnia 11.04.1980 r.). 

• Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokościowe (Zarządzenie Nr 7 
Prezesa GUGiK z dnia 28.06.1979 r.). 

• PN-92/N 01256.01: Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpoŜarowa. 
• PN-93/N 01256.03: Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 
• PN-N-01256-3/A1:1997: Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana A1). 
• PN-93/N-01256.03 /Az2:2001: Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy 

(Zmiana Az2). 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiORB) w róŜnych miejscach 
powołują się na przepisy, normy międzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane (PN-
EN), polskie normy (PN), przepisy branŜowe, instrukcje. NaleŜy je traktować jako integralną 
część i naleŜy je czytać łącznie z załączonymi warunkami, jak gdyby tam one występowały. 
Rozumie się, iŜ Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 
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Zastosowanie będą miały ostatnie wydania przepisów prawnych, o ile nie postanowiono 
inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z aktualnymi 
normami (ISO, PN-EN, PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych przepisów i norm krajowych, które 
obowiązują w związku z wykonaniem robót objętych Umową i stosowania ich postanowień na 
równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w STWiORB. 
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2.  Rozbiórka obiektów liniowych, kubaturowych                            
i powierzchniowych (ST-01) 

2.1.  Przedmiot i zakres stosowania ST 
2.1.1.  Przedmiot ST  
 ST-02 dotyczy wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania rozbiórek obiektów liniowych, 
kubaturowych i powierzchniowych, które zostaną wykonane w ramach niniejszej Umowy.  
 
2.1.2.  Zakres stosowania ST  
ST-02 naleŜy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych Umowa wskazanym 
w punkcie powyŜej. 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania szczegółowe dla robót polegających 
na wykonaniu rozbiórek obiektów liniowych, kubaturowych i powierzchniowych ujętych 
w punkcie 3.1.3. 
 
2.1.3.  Zakres robót obj ętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót polegających na wykonaniu 
rozbiórek obiektów liniowych, kubaturowych i powierzchniowych, które będą wykonywane dla 
obiektów ujętych w DP w ramach niniejszej Umowy. 
W zakres robót wchodzą: rozbiórki elementów przegród budowlanych oraz istniejących 
instalacji kolidujących z projektowanymi instalacjami. 
 
2.1.4.  Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe podane w ST-01 są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi normami 
i ST-00. 
 
2.1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00. 
Przed przystąpieniem przez Wykonawcę do wykonywania robót rozbiórkowych Wykonawca 
wskaŜe urządzenia przydatne do uŜycia, które zaakceptuje Inspektor Nadzoru. 
Wszystkie roboty rozbiórkowe wykonywane będą przy zastosowaniu sprzętu mechanicznego 
i ręcznie. 
W przypadkach szczególnych Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy moŜe wyrazić 
zgodę na zmianę technologii robót. 
Inspektor Nadzoru nie wyraŜa zgody na wykonywanie robót rozbiórkowych metodą 
wybuchową.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DP, 
STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych 
dokumentów wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.  
 
2.2.  Materiały  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00. 
 
2.3.  Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. 
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 STWiORB, programie zapewnienia jakości zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru. 
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2.4.  Transport  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00. 
Materiał z rozbiórki moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu do tego 
przystosowanymi.  
Transport odpadów niebezpiecznych winien odbywać się specjalistycznymi środkami 
transportu lub w szczelnie zamkniętych kontenerach.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w DP, STWiORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym 
w Umowie. 
 
2.5.  Wykonanie robót  
Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich zbędnych elementów 
(rozbiórkę), wydobycie gruzu, segregację wszelkich odpadów i załadunek na środki 
transportowe, wywóz i utylizację lub składowanie odpadów zgodnie z DP, STWiORB lub 
w sposób wskazany przez Inspektora Nadzoru.  
Roboty rozbiórkowe moŜna wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony 
w STWiORB lub przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie elementy moŜliwe do powtórnego 
wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane 
elementy nie stają się własnością Wykonawcy powinien on przewieźć je na miejsce wskazane 
przez Inspektora Nadzoru. Elementy, materiały, odpady które stają się własnością Wykonawcy 
powinny być usunięte z terenu budowy. Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce znajdujące się 
w miejscach gdzie zgodnie z DP będą wykonane wykopy powinny być tymczasowo 
zabezpieczone. W szczególności naleŜy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 
Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów pod projektowane obiekty 
liniowe naleŜy wypełnić warstwowo odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu 
i zagęścić. 
Rozbiórka wszelkich obiektów i konstrukcji winna być wykonana sposobem ręcznym 
i mechanicznym, przez rozkuwanie lub zwalanie.  
Jeśli DP nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, Inspektor Nadzoru 
moŜe polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji.  
W przypadku robót rozbiórkowych obiektów liniowych naleŜy dokonać: 

• odkopania elementu, 
• ewentualnego ustawienia przenośnych rusztowań, 
• rozbicia/demontaŜu elementów, których nie przewiduje się odzyskać, w sposób ręczny 

lub mechaniczny z przecięciem prętów zbrojeniowych i ich odgięciem, 
• demontaŜu i dezynfekcji prefabrykowanych elementów (np. rur, elementów 

skrzynkowych, ramowych, kręgów, pokryw, kinet, itp.) z uprzednim oczyszczeniem 
spoin i częściowym usunięciu ław, względnie ostroŜnego rozebrania konstrukcji 
kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy załoŜeniu ponownego ich 
wykorzystania, 

• oczyszczenia rozebranych elementów, przewidzianych do powtórnego uŜycia 
(z zaprawy, kawałków betonu, izolacji itp.) i ich posortowania. 

Wykonanie rozbiórki instalacji i technologicznych obiektów kubaturowych polega min. na: 
• opróŜnieniu instalacji i obiektów, 
• zaślepieniu kolektorów ściekowych lub innych, 
• oczyszczeniu instalacji i obiektów z osadów, odpadów, itp., 
• odłączeniu obiektów przewidzianych do rozbiórki od wszelkich instalacji, 
• wykonaniu prac rozbiórkowych. 

Wykonanie rozbiórki budynków polega min. na: 
• Rozbiórce urządzeń i instalalacji. Do rozbiórki urządzeń, rurociągów oraz instalacji 

elektrycznej, co., ciepłej wody, wodociągowej, kanalizacyjnej moŜna przystąpić 
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dopiero po stwierdzeniu, Ŝe wszystkie te instalacje zostały odłączone od sieci przez 
pracowników właściwych instytucji oraz, Ŝe dokonano odpowiedniego wpisu do 
dziennika rozbiórki. DemontaŜ instalacji powinni wykonywać robotnicy odpowiednich 
specjalności. 

• Rozbiórce drzwi i okien. Przed przystąpieniem do rozbiórki ścian naleŜy dokonać 
demontaŜu stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej itp. DemontaŜ ościeŜnic naleŜy 
wykonać w trakcie rozbiórki ścian. 

• Rozbiórce dachów i pokryć dachowych. NiezaleŜnie od konstrukcji dachu rozbiórkę 
rozpoczyna się od wszystkich elementów, jakie znajdują się na jego powierzchni 
(wywietrzaki, wentylatory itp.). Po rozebraniu wyposaŜenia, obróbek blacharskich, 
rynien oraz rur spustowych naleŜy ręcznie zdjąć warstwy pokrycia dachowego, 
a następnie rozebrać konstrukcję dachu. 

• Rozbiórce konstrukcji murowych i Ŝelbetowych. Rozbiórki elementów Ŝelbetowych 
i murowych naleŜy dokonać akceptowanymi przez Inspektora Nadzoru metodami przy 
pomocy właściwych narzędzi. Roboty prowadzić naleŜy do poziomu terenu, a po 
uprzątnięciu gruzu naleŜy odkopać konstrukcje zagłębione (ściany podziemia, 
fundamenty, itp.) rozebrać konstrukcję, a gruz wydobyć na powierzchnię terenu. 

Wykonanie rozbiórki podbudowy i nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych 
i betonowych naleŜy przeprowadzić poprzez mechaniczne lub ręczne wyłamanie 
nawierzchni. Granice rozbiórki nawierzchni asfaltowych naleŜy oznaczyć i naciąć piłą do 
asfaltu. Drogi z płyt prefabrykowanych naleŜy demontować przy uŜyciu właściwego sprzętu. 
Obiekty Ŝelbetowe naleŜ rozbierać zaczynając od demontaŜu urządzeń i płyt stropowych. 
Ściany Ŝelbetowe, fundament oraz nadbetony naleŜy rozbierać mechanicznie przy pomocy 
koparki zaopatrzonej w młot hydrauliczny oraz ręcznie za pomocą narzędzi pneumatycznych. 
Elementy stalowe i zbrojenia naleŜy demontować przy uŜyciu przecinarki tarczowej lub palniki 
acetylenowo-tlenowego. 
Roboty rozbiórkowe mogą być prowadzone ponad poziomem terenu jak równieŜ w wykopach 
wykonanych specjalnie dla wykonania robót rozbiórkowych. Dlatego teŜ, podczas 
prowadzenia robót naleŜy ze szczególną starannością zadbać o przestrzeganie przepisów 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności zabronione jest: 

• zwalanie ścian metodą podcinania lub podkopywania, 
• prowadzenie rozbiórki elementów konstrukcyjnych jednocześnie na kilku poziomach, 
• prowadzenie robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach atmosferycznych - 

w czasie deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów. 
Roboty naleŜy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, 
oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego 
upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji. 
Elementy o większych gabarytach naleŜy rozbijać/rozbierać przy pomocy narzędzi 
mechanicznych (pneumatycznych) przecinając zbrojenie palnikiem acetylenowym. 
Elementy konstrukcji stalowych naleŜy przecinać w zaleŜności od ich grubości palnikiem 
acetylenowym lub przecinarkami elektrycznymi. 
Przed przystąpieniem do demontaŜu linii energetycznych naleŜy szczególnie dokładnie 
sprawdzić, Ŝe zostały one wyłączone (nie znajdują się pod napięciem). 
W trakcie wykonywania robót Wykonawca winien przeprowadzić segregację składowanych 
odpadów, aby moŜliwy był ich wywóz w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowiązującej 
klasyfikacji odpadów) w celu zastosowania właściwego sposobu ich utylizacji. 
Odpady naleŜy utylizować w miejscu i w sposób zgodny z wymogami prawa. 
 
2.6.  Kontrola jako ści Robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00. 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do 
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powtórnego wykorzystania. Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po 
usuniętych elementach nawierzchni, chodników, ogrodzeń, itp. powinno spełniać odpowiednie 
wymagania określone w DP lub przez Inspektora Nadzoru. 
 

2.7.  Obmiar  
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00. 
 
2.8.  Odbiór robót  
Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00. 
Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego demontaŜu kaŜdego z obiektów lub robót 
przewidzianych DP do rozbiórki. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DP, STWiORB, warunkami 
technicznymi oraz obowiązującymi normami. 
 
2.9.  Rozliczenie robót – podstawa płatno ści  
Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w ST-00. 
Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na 
podstawie Przejściowego Świadectwa Płatności wystawionego przez Inspektora Nadzoru. 
 
2.10.  Dokumenty zwi ązane 

• Obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej szczególne przepisy BHP i ochrony 
środowiska (w tym ustawa o odpadach i wynikające z niej przepisy szczegółowe). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik 
Ustaw Nr 47 poz. 401). 

• PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 

• PN-D-95017  Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 
• PN-D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
• PN-D-96002  Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
• BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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3.  Instalacje wodoci ągowe (ST-02) 
3.1.  Przedmiot i zakres stosowania ST  
3.1.1.  Przedmiot ST  
ST-2 dotyczą wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji wodociągowych, które zostaną 
wykonane w ramach niniejszej Umowy . 
 
3.1.2.  Zakres stosowania ST  
ST-2 naleŜy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych Umową wskazanym 
w punkcie powyŜej. 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania szczegółowe dla robót                                    
w zakresie wykonania instalacji wodociągowych ujętych w punkcie 3.1.3. 
 
3.1.3.  Zakres robót obj ętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót w zakresie wykonania instalacji 
wodociągowych, które będą wykonywane dla obiektów ujętych w DP w ramach niniejszej 
Umowy . 
Zakres robót obejmuje wykonanie wewnętrznych i zewnętrznych instalacji wodociągowych.  
 
3.1.4.  Określenia podstawowe  
Instalacja wodoci ągowa.  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. 
Instalacja wodoci ągowa wody zimnej.  Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci 
wodociągowej rozpoczyna się studnią. 
Instalacja wodoci ągowa wody ciepłej.  Instalacja ciepłej wody rozpoczyna się bezpośrednio 
za zaworem na zasileniu zimną wodą urządzenia do przygotowania ciepłej wody. 
Urządzenie zabezpieczaj ące. Urządzenie słuŜące do ochrony jakości wody do picia, 
uniemoŜliwiające wtórne zanieczyszczenie wody (np. zawór antyskaŜeniowy, filtr).  
Armatura przepływowa instalacji wodoci ągowych.  Wszelkiego rodzaju zawory 
przeznaczone do sterowania przepływem wody w instalacji wodociągowej. 
Armatura czerpalna.  Wszelkiego rodzaju urządzenia przeznaczone do poboru wody 
z instalacji wodociągowej. 
Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszych ST-17 są zgodne zobowiązującymi 
odpowiednimi normami i ST-00. 
 
3.1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DP, 
STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych 
dokumentów wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.  
 
3.2.  Materiały  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00. 
 
3.2.1.  Źródła pozyskania materiałów  
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania i zamawiania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania STWiORB w czasie 
postępu robót. 
 
3.2.2.  Wymagania dla materiałów  
Instalacja wodociągowa 
Źródłem zaopatrzenia w wodę jest istniejące przyłącze wodociągowe Ø110PE włączone do 
istniejącego wodociągu w100. Przewidziano wymianę zestawu wodomierzowego wraz z 
armaturą odcinającą oraz zaworem antyskaŜeniowym w piwnicy budynku, które ujęto w 
odrębnym opracowaniu. Przewidziano wymianę pionów i poziomów instalacji zimnej i ciepłej 
wody uŜytkowej jako natynkową w części piwnicznej  oraz podtynkową w ramach 
pomieszczeń. 
 
Przewody i armatura 
Wewnętrzne instalację ciepłej i zimnej wody przewidziano do wymiany z rur 
polipropylenowych PP typ 3 dla zimnej wody PN16, dla ciepłej wody oraz cyrkulacji z rur 
polipropylenowych PP typ 3 stabilizowane PN20, łączonych  poprzez zgrzewanie mufowe 
(fuzja termiczna) oraz na gwinty przy łączeniu z armaturą. Przewody naleŜy mocować do 
ścian co 1,0m w poziomie i min. 1,0m w pionie. Na pionach wodnych naleŜy rozmieścić 
zawory odcinające. Zawory odcinające naleŜy rozmieścić tak by umoŜliwiały prowadzenie 
ewentualnych prac na określonych odcinkach instalacji bez całkowitego zamykania wody dla 
pozostałych stref. Zawory naleŜy rozmieszczać w taki sposób, aby zapewniony był do nich 
łatwy dostęp.  
Armaturę na przewodach naleŜy tak instalować, Ŝeby kierunek przepływu wody instalacyjnej 
był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 
Przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną (np. przewodu poziomego przez 
ścianę, a przewodu pionowego przez strop) naleŜy stosować przepusty w tulei ochronnej. 
Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja 
ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury 
przewodu: 

• co najmniej o 2cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 
• co najmniej o 1cm, przy przejściu przez strop 

Tuleja ochronna powinna być dłuŜsza niŜ grubość przegrody pionowej o około 2cm z kaŜdej 
strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2cm powyŜej posadzki. 
Przestrzeń pomiędzy rurą medialną a rurą ochronną wypełnić masą plastyczną. 
Wszelkie połączenia gwintowane z instalacją wewnętrzną uszczelnić taśmami teflonowymi do 
połączeń przewodów wodociągowych. 
 
Wydłu Ŝenia cieplne przewodów 
Dla instalacji wody zimnej nie ma potrzeby uwzględniania kompensacji wydłuŜeń liniowych w 
przewodach (ewentualne ∆t=7K). Natomiast dla przewodów rozdzielczych ciepłej wody i 
cyrkulacji (∆t do 35K) przewidziano kompensację naturalną wykorzystującą zmiany kierunku 
prowadzenia przewodów rozdzielczych oraz właściwe rozmieszczenie punktów stałych tj. dla 
kaŜdego z proponowanych materiałów w odległości nie mniejszej niŜ równej Ls=450 mm od 
miejsca zmiany kierunku po stronie odcinka krótszego. Graniczna długość przewodów nie 
wymagających kompensacji wynosi 3m. Na odcinkach powyŜej 3m, stosować kompensację 
wydłuŜeń zgodnie z dyspozycjami dostawcy rur w zaleŜności od zastosowanego typu 
materiału (PP/PP Stabi). 
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Mocowanie przewodów 
Mocowanie rur wykonać obejmami metalowymi z wkładką gumową. Rozmieszczenia punktów 
stałych i przesuwnych oraz odległości między podporami dobrać na podstawie zasad 
montaŜowych podanych przez producenta. Dodatkowo przewody mocować w miejscu 
montaŜu armatury. Dla przewodów podtynkowych stosować mocowania systemowe z uŜyciem 
płyt montaŜowych i uchwytów. 
Ilość wsporników i elementów mocowania przewodów powinna być wystarczająca dla 
zapewnienia właściwej sztywności instalacji; elementy te muszą teŜ być łatwo demontowalne. 
Wsporniki i elementy mocujące naleŜy rozmieścić odpowiednio gęsto, aby przewody 
instalacyjne nie doznawały nadmiernych odkształceń pod wpływem ich własnego cięŜaru oraz 
pod wpływem obciąŜeń, na jakie mogą być wystawione. 
Odległości pomiędzy podporami przesuwnymi (w cm) dla przewodów z PP typ3 prowadzonych 
poziomo podano poniŜej: 

 
Odległości pomiędzy podporami przesuwnymi (w cm) dla przewodów z PP typ3 stabi 
prowadzonych poziomo podano poniŜej: 

 
 

Instalacja hydrantowa 
Źródłem zasilania instalacji hydrantowej jest istniejące przyłącze wodociągowe Ø110. Zgodnie 
z  obowiązującymi przepisami (Dz. U. Nr 109, poz. 719, z dnia 7 czerwca 2010r - rozdz. 5, § 
25, ustęp 8 i 9 ), w przypadku gdy  instalacja socjalno-bytowa i instalacja hydrantowa 
(przeciwpoŜarowa) zasilane są z tego samego źródła konieczne jest zabezpieczenie instalacji 
hydrantowej. Nakazują one zastosowanie zaworów odcinających dopływ wody uŜytkowej w 
przypadku poŜaru tak, aby zapewnić moŜliwie jak największe ciśnienie wody w instalacji 
hydrantowej (przeciwpoŜarowej). Nagły spadek ciśnienia wody spowodowany rozbiorem wody 
lub np. stopieniem rur w wyniku poŜaru na instalacji socjalno-bytowej, a co za tymi idzie takŜe 
spadku ciśnienia na instalacji hydrantowej, moŜe uniemoŜliwić skuteczne przeprowadzenie 
akcji gaśniczej. Na instalacji socjalno-bytowej, za odejściem na instalację ppoŜ. naleŜy 
zamontować zawór pierwszeństwa VV300, który automatycznie odcina dopływ wody do 
instalacji socjalno-bytowej tylko w przypadku gdy ciśnienie w instalacji ppoŜ. spadnie poniŜej 
ustawionej wartości. 
Zasilanie hydrantów z zewnętrznej sieci musi być zapewnione przez okres co najmniej 1 
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godziny, z minimalną wydajnością poboru wody mierzonej na wylocie prądownicy, która dla 
hydrantu 25 wynosi 1,0 dm3/s. Dla przedmiotowego obiektu instalacja wodociągowa 
przeciwpoŜarowa powinna zapewniać moŜliwość jednoczesnego poboru wody z dwóch 
sąsiednich hydrantów.  
 
Przewody i armatura 
Przewidziano wymianę instalacji hydrantowej z rura stalowych ocynkowanych ze szwem wg 
PN-79/H-74200, łączonych na gwinty uszczelnione taśmami teflonowymi. Łączenie 
przewodów za pośrednictwem łączników ocynkowanych z Ŝeliwa ciągliwego wg PN-H-74392. 
Wymieniono następujące średnicę: 

• rurociągi rozprowadzające DN65, DN50 
• podejścia pod hydranty DN32 

Przejścia przewodów przez przegrody budowlane naleŜy wykonać w tulejach ochronnych z rur 
stalowych o średnicy większej o minimum 5mm od średnicy przewodu właściwego. Przepusty 
instalacyjne o średnicy większej niŜ 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia 
zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niŜsza niŜ EI 60 lub 
REI 60  powinny mieć klasę odporności ogniowej EI ścian i stropów tego pomieszczenia. W 
przedmiotowym budynku wymaganie to dotyczy przewodów o wymienionej średnicy.  
 
Lokalizacja hydrantów 
Istniejące hydranty wewnętrzne usytuowane są w następujących miejscach: 

• piwnica poziom -3,30 - HW1 
• parter poziom 0,00 - klatki schodowe - HW2, HW3, HW4, HW5, HW6 
• I piętro poziom +3,30 - klatki schodowe - HW7, HW8, HW9 
• II piętro poziom +6,30 - klatki schodowe - HW10, HW11, HW12 

 
Ciśnienie na zaworze odcinającym hydrantu wewnętrznego 25 powinno zapewniać 
wydajno ść 1,0 dm 3/s z uwzgl ędnieniem zastosowanej średnicy dyszy pr ądownicy i by ć  
nie mniejsze ni Ŝ 0,2 MPa. Natomiast maksymalne ciśnienie robocze w instalacji 
wodociągowej przeciwpoŜarowej na zaworze odcinającym nie powinno przekraczać 1,2 MPa. 
Istniejące hydranty wewnętrzne typu HW-25W-30 UN i HW-25N-30 UN o następujących 
parametrach: wąŜ półsztywny Ø25 o długości 30m, zabudowany podtynkowo lub natynkowo. 
 
Mocowanie przewodów 
Mocowanie rur wykonać obejmami metalowymi z wkładką gumową. Rozmieszczenia punktów 
stałych i przesuwnych oraz odległości między podporami dobrać na podstawie zasad 
montaŜowych podanych przez producenta. Dodatkowo przewody mocować w miejscu 
montaŜu armatury.  
Ilość wsporników i elementów mocowania przewodów powinna być wystarczająca dla 
zapewnienia właściwej sztywności instalacji; elementy te muszą teŜ być łatwo demontowalne. 
Wsporniki i elementy mocujące naleŜy rozmieścić odpowiednio gęsto, aby przewody 
instalacyjne nie doznawały nadmiernych odkształceń pod wpływem ich własnego cięŜaru oraz 
pod wpływem obciąŜeń, na jakie mogą być wystawione. 
Maksymalne odległości między podporami określa poniŜsza tabela w zaleŜności od średnicy: 
 

Średnica Przewód montowany 
pionowo 

Przewód montowany 
poziomo 

mm cm cm 
32 150 140 
50 200 170 
65 220 190 
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We wszystkich punktach mocowania (podpierania) instalacji, między obejmami mocującymi a 
rurą naleŜy stosować masę plastyczną lub osłonę z tworzywa sztucznego dla zapewnienia 
swobodnego rozszerzania się rur. 
 

 
3.3.  Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
3.4.  Transport  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00. 
Wymagania dotyczące transportu rur  
Dla rur stalowych ocynkowanych nie stawia się specjalnych wymagań. 
Ze względu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych naleŜy spełnić poniŜsze 
wymagania. 
Rury naleŜy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi 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, – 
podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem i zmianą połoŜenia 
w czasie transportu. 
Transport rur powinien odbywać się przy temperaturze zewnętrznej –5°C do +30°C.  
Wymagania dotyczące transportu armatury 
Armaturę naleŜy przewozić pakowaną w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem, 
uszkodzeniem mechanicznym i wpływami czynników atmosferycznych. 
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 przekraczaj ącą 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. 
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. 
 
3.5.  Wykonanie robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DP, STWiORB, 
programem zapewnienia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Dokumentach Umowy, DP, STWiORB, 
a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru uwzględni 
wyniki badań materiałów i robót, 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.  
 
3.5.1.  Roboty przygotowawcze  
Roboty przygotowawcze obejmują: 

• roboty związane z wyznaczeniem i stabilizacją tras oraz roboczych punktów 
wysokościowych instalacji zewnętrznej, 

• wyznaczenie miejsca składowania materiałów,  
• wytrasowanie tras przebiegu rurociągów, 
• wykonanie otworów i obsadzenia uchwytów, podpór, podwieszeń i tulei ochronnych. 

 
3.5.2.  Monta Ŝ ruroci ągów  
Po wykonaniu czynności przygotowawczych moŜna przystąpić do właściwego wykonania 
instalacji (rur, kształtek i armatury). 
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. 
Zewnętrzną instalację wodociągową naleŜy łączyć za pośrednictwem kształtek 
elektrooporowych. Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych 
i zewnętrznych nie powinny wystąpić wypływki stopionego materiału poza obrębem kształtek.  
Wewnętrzną instalację wodociągową naleŜy poprowadzić po wierzchu ścian w jednolitym 
systemie, a zastosowany rodzaj połączeń rur i kształtek powinien być zgodny z instrukcjami 
producentów tych materiałów.  
Sposób mocowania rur winien być zgodny z instrukcją producenta materiałów. 
 
3.5.3.  Połączenia z armatur ą 
Przed przystąpieniem do montaŜu armatury naleŜy dokonać oględzin jej powierzchni 
zewnętrznej i wewnętrznej. 
Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, pozbawione wad powierzchniowych w stopniu 
uniemoŜliwiającym spełnienie wymagań norm.  
Armatura winna odpowiadać wymaganiom określonym w DP. 
Wysokość ustawienia armatury czerpalnej nad podłogą lub przyborem naleŜy wykonać 
zgodnie z DP i 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 materiałów. 
Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy 
(ciśnienie, temperatura) danej instalacji. 
W przypadkach koniecznych, wynikających z Dokumentacji Projektowej, powinna być 
stosowana armatura przemysłowa lub specjalna. 
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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 DP nie podano specjalnych wymagań, wysokość ustawienia armatury czerpalnej 
powinna być następująca: 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. 
 
3.5.4.  Próby i badania  
Instalacje wodociągowe po ich wykonaniu naleŜy poddać próbie hydraulicznej przez okres 
30 minut przy ciśnieniu 1,0 MPa, a następnie zdezynfekować i przepłukać.  
 
3.5.5.  Izolacje termiczne  
Materiał rur PP typ3 charakteryzuje się duŜą izolacyjnością cieplną. Zapewnia to niewielkie 
straty ciepła w instalacjach ciepłej wody oraz zapobieganie kondensacji pary wodnej na 
rurociągach wody zimnej. Rury rozprowadzające wodę ciepłą (wraz z instalacja cyrkulacyjną) 
naleŜy izolować materiałem o parametrach nie niŜszych jak λ=0,035 W/mK, o grubości: 

− Ø16-20     g=20mm 
− Ø25-32  g=30mm 
− Ø40-90                    równa średnicy wewnętrznej rury 
− Ø110                       g=100mm 

Rury rozprowadzające wodę zimną z uwagi na konieczność ograniczenia wykraplania pary 
wodnej izolować materiałem o parametrach jw., o grubości min. 15mm. 
Wymagania dotyczące izolacji cieplnej przewodów i komponentów według rozporządzenia 
ministra infrastruktury z 6 listopada 2008 r. Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym 
współczynniku przenikania ciepła niŜ podano w tabeli, naleŜy odpowiednio skorygować 
grubość warstwy izolacyjnej.  

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu 
Minimalna grubość izolacji 
cieplnej [λ=0,035 W/mK] 

1. Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 
2. Średnica wewnętrzna do 35 mm 30 mm 

3. Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm Równa średnicy wewnętrznej 
rury 

4. Średnica wewnętrzna ponad  100 mm 100 mm 

5. 
Przewody i armatura wg poz. 1-4 
przechodzące przez ściany lub stropy, 
skrzyŜowania przewodów 

50% wymagań z poz. 1-4 

6. 

Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-4, 
ułoŜone w komponentach budowlanych 
między ogrzewanymi pomieszczeniami 
róŜnych uŜytkowników 

50% wymagań z poz. 1-4 

7. Przewody wg poz. 6 ułoŜone w podłodze 6 mm 

8. Przewody ogrzewania powietrznego ułoŜone 
wewnątrz izolacji cieplnej budynku 40 mm 

9. Przewody ogrzewania powietrznego ułoŜone 
zewnątrz izolacji cieplnej budynku 80 mm 

10. Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 50% wymagań z poz. 1-4 
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wewnątrz budynku 

11. Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 
zewnątrz budynku 100% wymagań z poz. 1-4 

NaleŜy izolować wszystkie przewody wodociągowe. 
 
3.6.  Kontrola jako ści robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00. 
 
3.6.1.  Kontrola jako ści materiałów  
Kontrola obejmuje na bieŜąco wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego, oraz zaakceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy. 
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru 
w miarę postępu robót, jakości uŜywanych przez Wykonawcę materiałów, i zgodności 
wykonywanych robót z DP i wymaganiami niniejszych STWiORB, a w szczególności: 

• wytyczenie osi przewodu, 
• rodzaju podłoŜa, 
• rodzaj rur, kształtek i armatury, 
• składowanie rur, kształtek i armatury, 
• ułoŜenie przewodu, 
• zagęszczenie obsypki przewodu, 
• szczelność przewodu, 
• zamontowana armatura,  
• wyniki płukania i dezynfekcji przewodów. 

Wymagane jest przedstawienie przez Wykonawcę oceny higienicznej PZH dla rur, kształtek 
i zamontowanej armatury. 
 
3.6.2.  Badanie i próba szczelno ści ruroci ągów  
Badanie szczelności rurociągów nadzoruje Inspektor Nadzoru, który dopuści rurociąg do prób 
po stwierdzeniu zgodności wykonania instalacji z DP oraz właściwego przygotowania 
przewodów do prób zgodnie z wymogami norm. 
Dla sprawdzenia wytrzymałości rur i szczelności złączy w rurociągach naleŜy przeprowadzić 
próbę ciśnieniową (hydrauliczną). 
Do próby szczelności przewody instalacji zewnętrznej powinny być zasypane, odkryte tylko 
miejsca połączenia z armaturą, natomiast przewody instalacji wewnętrznej powinny być 
w całości nie izolowane. 
Ciśnienie próbne przy badaniach przewodów naleŜy przyjąć 1,0 MPa. 
Próby szczelności naleŜy przeprowadzić zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami podanymi 
w normach: 

• PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
• PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne. 
Wyniki prób szczelności odcinka, jak i całej instalacji powinny być ujęte w protokołach 
podpisanych przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
Wykresy i protokoły z przeprowadzonych prób ciśnieniowych rurociągów stanowią część 
dokumentacji powykonawczej. 
 
3.6.3.  Kontrola wykonania zgrzewu elektrooporowego  
Kontrola zgrzewów winna być wykonana w oparciu o aktualną instrukcję producenta. 
Ocenie zgrzewu elektrooporowego podlegają: 

• oględziny zamontowanej kształtki elektrooporowej oraz osiowości zamontowanych w 
niej przewodów, 
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• sprawdzenie czy jest prawidłowa wypływka kontrolna. 
 

3.6.4.  Sprawdzenie zag ęszczenia gruntu  
Sprawdzenie stopnia zagęszczenia podsypki, obsypki i gruntu w wykopach naleŜy wykonać 
zgodnie z warunkami podanymi w stosownej STWiORB. 
 
3.6.5.  BieŜąca kontrola Wykonawcy  
W trakcie wykonywania robót ziemnych, Wykonawca zobowiązany jest sprawdzać na bieŜąco 
wilgotność zagęszczanego gruntu, grubość zagęszczanego w wykopie gruntu oraz wskaźnik 
zagęszczenia gruntu trzy razy na kaŜde 20 m dla kaŜdej warstwy, tak aby spełnić wymagania 
podane w STWiORB. 
3.7.  Obmiar  
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00. 
 
3.8.  Odbiór robót  
Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DP, STWiORB, warunkami 
technicznymi oraz obowiązującymi normami. 
 
3.9.  Rozliczenie robót – podstawa płatno ści  
Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w ST-00. 
Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na 
podstawie Przejściowego Świadectwa Płatności wystawionego przez Inspektora Nadzoru. 
 
3.10.  Dokumenty zwi ązane 

• PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane. 
• PN-81-B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania 

i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 
• PN-81-B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania 

i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych 
ocynkowanych. 

• PN-83-B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania 
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu. 

• PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
• PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 
03.47. 401) 
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4.  Instalacje kanalizacji (ST-03) 
4.1.  Przedmiot i zakres stosowania ST 
4.1.1.  Przedmiot ST  
ST-3 dotyczą wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji kanalizacyjnych, które zostaną 
wykonane w ramach niniejszej Umowy . 
 
4.1.2.  Zakres stosowania ST  
ST-3 naleŜy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych Umową wskazanym 
w punkcie powyŜej. 
Ustalenia zawarte w niniejszych ST obejmują wymagania szczegółowe dla robót w zakresie 
wykonania instalacji kanalizacyjnych ujętych w punkcie 3.1.3. 
 
4.1.3.  Zakres robót obj ętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót w zakresie wykonania instalacji 
kanalizacyjnych, które będą wykonywane dla obiektów ujętych w DP w ramach niniejszej 
Umowy . 
Zakres robót obejmuje wykonanie wewnętrznych i zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych.  
 
4.1.4.  Określenia podstawowe  
Instalacje kanalizacji.  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 urządzenie 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 odprowadzania ścieków z pionów do 
przyłącza lub innego odbiornika. 
Wpust.  Urządzenie słuŜące do zbierania ścieków z powierzchni odwadnianych 
i odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjnej. 
Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszych ST-3 są zgodne zobowiązującymi 
odpowiednimi normami i ST-00. 
 
4.1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DP, 
STWiORB i poleceniami Inspektorowi Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od 
tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.  
 
4.2.  Materiały  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00. 
 
4.2.1.  Źródła pozyskania materiałów  
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania i zamawiania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania STWiORB w czasie 
postępu robót. 
 
4.2.2.  Wymagania dla materiałów  
Odpływy z wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej zbierane są w piony i półpiony 
kanalizacyjne Ø50-110  i w poziomy w piwnicy budynku Ø160 i odprowadzane są do 
istniejących studzienek na zewnątrz budynku. 
Przewody i armatura 
Przewiduje się wymianę pionów i półpionów kanalizacji sanitarnej. Wymianę instalacji 
kanalizacji sanitarnej naleŜy wykonać z rur PVC-HT w zakresie średnic Ø50-160mm.  
Instalacja ma zadanie odprowadzić ścieki z przyborów sanitarnych i posadzki (wpusty 
podłogowe). Podłączenia z przyborów schodzą się do istniejących pionów zakończonych 
rurami wywiewnymi wyprowadzonymi na zewnątrz przez połać dachową (nie przewiduje się 
wymiany rur wywiewnych) oraz do półpionów z zaworami napowietrzającymi MiniVent oraz 
MaxiVent (przewidziane do wymiany).  
Przewody naleŜy mocować do ścian co 1,0 m w poziomie i min. 1,5 m w pionie. Ciągi 
kanalizacyjne wyposaŜone zostały w rewizje umoŜliwiające wygodną eksploatację instalacji w 
przypadku wystąpienia niedroŜności. 
Średnice podejść pod przybory nie mogą być mniejsze od średnicy wylotowej z przyboru 
sanitarnego (nie dopuszcza się wykonywania podejść o średnicy mniejszej jak DN50). Do 
miski ustępowej naleŜy stosować bezwzględnie oddzielne podejście włączone do trójnika 
umieszczonego najniŜej w pionie na danej kondygnacji. 
 
Przybory 
Nie przewiduje się wymiany przyborów sanitarnych. ZałoŜono rezerwę przyborów na wypadek 
uszkodzenia na etapie realizacji robót budowlanych: 
- 2 umywalki,  
- 1 miska ustępowa, 
- 1 pisuar 
 
Odwodnienie pla Ŝy basenowej 
W części krytej pływalni przewiduje się wokół niecki basenowej odwodnienie w postaci 
kanałów odpływowych z nieglazurowanej porcelany serapool. Kanały odpływowe o wymiarach 
12x24,5cm z odpływami Ø50mm ze stali nierdzewnej zgodnie z zestawieniem materiałów. 
MontaŜ kanałów odpływowych od strony południowej ściany przewiduje się z pomostów 
roboczych mocowanych bezpośrednio do ścian i stropu kondygnacji +3,30m (traconych) ze 
względu na istniejące kanały wentylacyjne.  
 
4.3.  Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. 
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 STWiORB, programie zapewnienia 
jakości lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru  kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
4.4.  Transport  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00. 
Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych 
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Rury naleŜy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi, wystające poza pojazd końce 
rur nie mogą być dłuŜsze niŜ 1 m. Podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed 
zmianą połoŜenia i uszkodzeniem przez metalowe części środka transportowego jak śruby, 
łańcuchy, itp.  
Przewóz materiałów z tworzyw sztucznych powinien odbywać się w warunkach 
akceptowanych przez producentów.  
Wymagania dotyczące przewozu przyborów i urządzeń 
Przybory i urządzenia naleŜy przewozić w sposób zabezpieczający przed ich 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 
Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem 
Rury i kształtki w okresie przechowywania naleŜy chronić przed bezpośrednim działaniem 
promieniowania słonecznego i temperaturą ≤ 0° lub ≥ 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. 
Rury luzem 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 naleŜy układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami 
drewnianymi. 
Składowanie przyborów i urządzeń 
Urządzenia sanitarne Ŝeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane składować naleŜy 
w magazynach zamkniętych lub pod wiatami.  
Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych naleŜy przechowywać w magazynach 
zamkniętych, w których temperatura nie spada poniŜej 0°C. 
 
4.5.  Wykonanie robót  
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DP, STWiORB, 
programem zapewnienia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Dokumentach Umowy, DP, STWiORB, 
a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru uwzględni 
wyniki badań materiałów i robót, 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.  
 
4.5.1.  Roboty przygotowawcze  
Roboty przygotowawcze obejmują: 

• roboty związane z wyznaczeniem i stabilizacją tras oraz roboczych punktów 
wysokościowych instalacji zewnętrznej, 

• wyznaczenie miejsca składowania materiałów,  
• wytrasowanie tras przebiegu przewodów, 
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• wykonanie otworów i obsadzenia uchwytów i tulei ochronnych. 
 

4.5.2.  Monta Ŝ ruroci ągów  
Po wykonaniu czynności przygotowawczych moŜna przystąpić do właściwego wykonania 
instalacji (rur, kształtek i armatury). 
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. 
Do wykonania zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej naleŜy uŜyć rur kanałowych z PVC z 
atestem na tereny występowania szkód górniczych typu S o kielichach typu P. 
Połączenia przewodów z PVC i Ŝeliwnych naleŜy wykonać przy pomocy łączników 
systemowych. 
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. 
Rurociągi kanalizacyjne naleŜy mocować za pomocą uchwytów lub wsporników w sposób 
zapewniający odizolowanie ich od przegród budowlanych, celem ograniczenia 
rozprzestrzeniania się drgań i hałasów. Wprowadzony przewód kanalizacyjny do studzienki 
winien być uszczelniony osadzoną uszczelką (pierścieniem elastomerowym). 
Sposób układania i mocowania przewodów winien być zgodny z instrukcją producenta 
materiałów. 
Połączenia kielichowe rur Ŝeliwnych bezciśnieniowych, kamionkowych zwykłych naleŜy 
uszczelniać przy uŜyciu sznura czarnego i białego, dokładnie ubitego, i zaprawy cementowej 
jako zabezpieczenia szczeliwa. 
Połączenia kielichowe rur kamionkowych kwasoodpornych naleŜy uszczelniać sznurem 
czarnym i białym, dokładnie ubitym oraz kitem trwale plastycznym, odpornym na działanie 
agresywnych ścieków. 
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°, nale Ŝy 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. 
Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodów kanalizacyjnych w zaleŜności od 
średnicy przewodu wynoszą: 

• dla przewodu średnicy 100 mm - 2,5%, 
• jw., lecz 150 mm - l,5°/o, 
• jw., lecz 200 mm - 1,0%. 



Wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z instalacją hydrantową w budynku MOSiR  
w Knurowie przy ul. Górniczej 2  

 

STWIORB                                                                                                                                                              56 
 

BIURO USŁUG INWESTYCYJNYCH HAWRYLEWICZ PROJEKT 
ul. Srebna 32, 44-121 Gliwice 

 

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 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. 
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. III—IV przewody moŜna układać bez podsypki piaskowej. 
Przewody kanalizacyjne powinny spełniać następujące warunki umoŜliwiające ich 
oczyszczenie: 

• pionowe przewody spustowe powinny być wyposaŜone w rewizje słuŜące do 
czyszczenia przewodów; 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 kanalizacyjne poziome naleŜy równieŜ wyposaŜyć w rewizje lub czyszczaki, 
przy czym maksymalne odległości między czyszczakami powinny wynosić: 

Maksymalne odległo ści mi ędzy czyszczakami 
Średnica przewo du mm Odległo ści mi ędzy czyszczakami m  

instalacje sanitarne przewody na ścieki 
przemysłowe  

100—150; 200 15; 25                 20; 30 
 
Dopuszcza się wyprowadzenie rewizji do wierzchu twardej podłogi pod warunkiem stosowania 
odpowiedniego szczelnego zamknięcia, 
Przewody spustowe naleŜy wyprowadzić jako rury wentylacyjne ponad dach. 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. 
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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. 
 
4.5.3.  Połączenia z przyborami i urz ądzeniami  
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 DP, 
WTWiO cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe, odpowiednich normach oraz instrukcjach 
wydanych przez producentów określonych przyborów i urządzeń. 
Przybory 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. 
Przybory i urządzenia łączone z urządzeniem kanalizacyjnym naleŜy wyposaŜyć w indy-
widualne 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: 

• zlewach, zlewozmywakach, umywalkach, wpustach piwnicznych itp. - 75 mm, 
• przy wpustach podłogowych - 50 mm. 

Zlewy naleŜy umieszczać na wysokości 0,50—0,60 m nad podłogą, licząc od góry krawędzi 
miski zlewu. 
Umywalki naleŜy umieszczać na wysokości 0,75—0,80 m. 
Urządzenia kanalizacyjne przejmujące ścieki zanieczyszczone osadami powinny mieć osadniki 
lub studzienki osadowe. 
 
4.5.4.  Próby i badania  
Badanie szczelności instalacji powinno być wykonane przed zakryciem przewodów. 
Pionowe wewnętrzne przewody deszczowe naleŜy poddawać próbie na szczelność przez 
zalanie ich wodą na całej wysokości. 
Poziome przewody kanalizacyjne naleŜy poddać próbie przez zalanie ich wodą o ciśnieniu nie 
wyŜszym niŜ 2 m słupa wody. Podejścia i piony (przewody spustowe) naleŜy sprawdzić na 
szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody. 
JeŜeli przewody kanalizacyjne i ich połączenia nie wykazują przecieków to wynik badania 
szczelności naleŜy uznać za pozytywny. 
Protokoły z przeprowadzonych prób przewodów stanowią część dokumentacji 
powykonawczej. 
 
4.6.  Kontrola jako ści robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00. 
 
4.6.1.  BieŜąca kontrola Inspektora Nadzoru  
Kontrola obejmuje na bieŜąco wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego, oraz zaakceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy. 
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4.6.2.  Kontrola jako ści materiałów  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę 
ilościową i jakościową ich dostaw. Program tych badań Wykonawca powinien opracować 
w programie zapewnienia jakości i uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. 
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 
podanych w niniejszych STWiORB, a częstotliwość ich wykonywania musi pozwolić na 
uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wbudowanych lub 
zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru  
w trybie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Jeśli Wykonawca robót nie dysponuje moŜliwościami do ich przeprowadzenia badań 
laboratoryjnych to powinien w programie zapewnienia jakości zaproponować wykonawcę 
badań do akceptacji Zamawijącego.  
Jeśli Inspektor Nadzoru uzna to za konieczne, niezaleŜnie od badań wykonywanych przez 
Wykonawcę, moŜe prowadzić dodatkowe badania materiałów. 
W kaŜdym przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości dostarczonych materiałów, 
dostawy wątpliwej jakości nie naleŜy wbudowywać, naleŜy złoŜyć ją na oddzielnym 
składowisku i wykonać badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie 
zapewnienia jakości. Dalsze postępowanie w zaleŜności od wyników badań naleŜy 
przewidzieć w programie zapewnienia jakości. 
 
4.7.  Obmiar  
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00. 
4.8.  Odbiór robót  
Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DP, STWiORB, warunkami 
technicznymi oraz obowiązującymi normami. 
 
4.9.  Rozliczenie robót – podstawa płatno ści  
Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w ST-00. 
Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na 
podstawie Przejściowego Świadectwa Płatności wystawionego przez Inspektora Nadzoru. 
 
4.10.  Dokumenty zwi ązane 

• PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania 
i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

• PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania 
i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 

• PN-EN 1329-1:2014 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania 
nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. 
Nie zmiękczony polichlorek winylu (PVC-U). Część 1: Wymagania dotyczące rur, 
kształtek i systemu. 

• 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-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru. 
• PN-90/M-75178.04 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu. 
• PN-89/M-75178.05 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty. 
• PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania. 
• PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe. 
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• PN-77/B-75700.00 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Wspólne 
wymagania i badania. 

• PN-91/B-77561 Brodziki z blachy stalowej emaliowane. 
• PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki. 
• PN-75/H-75301 Umywalki Ŝeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego. 
• PN-89/M-75178.01 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki. 
• PN-82/H-75070 Wanny kąpielowe Ŝeliwne emaliowane. 
• PN-91/M-77560 Wanny kąpielowe z blachy stalowej emaliowane. 
• PN-86/B-75704.01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogólne 

wymagania i badania. 
• PN-EN 1253-5:2002 Wypusty ściekowe w budynkach. Część 5: Wypusty ściekowe 

z oddzielaniem cieczy lekkich. 
• PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nie plastyfikowanego polichlorku winylu. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 
03.47. 401). 

 


