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ST 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE 

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ST-1.0.0. - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań 

wspólnych  

dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót,  

które zostaną wykonane w ramach projektu „Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 1 o 

dwa oddziały żłobkowe wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną 

infrastrukturą techniczną”  - zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Projekcie 

Wykonawczym i przedmiarach robót – opracowanych przez Pracownię Projektową 

ARCHidea. 

1.2. Zakres stosowania ST   

Specyfikacja Techniczna stanowi pomocniczą część dokumentów przetargowych i należy  

ją stosować  w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST              

ST 1.0.0 - Wymagania ogólne zawiera ogólne wymagania dotyczące robót w zakresie 

podanym       w  ppkt.1.1.  Dokładny zakres robót obejmują Szczegółowe Specyfikacje 

Techniczne (SST). Zakres robót objętych SST został przedstawiony w opracowaniach 

Projektów Budowlano Wykonawczych i przedmiarach robót.  

W związku z powyższym Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z 

niżej wymienionymi Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST):  

  

SST 1.1.0 Instalacje zewnętrzne (kanalizacji) 

SST 1.1.1 Instalacje wodociągowe wewnętrzne 

SST 1.1.2 Instalacje wewnętrzne kanalizacji sanitarnej 

SST 1.1.3 Instalacje centralnego ogrzewania 

SST 1.1.4 Instalacje wentylacji mechanicznej 

 

Zakres robót objętych SST został przedstawiony w następujących opracowaniach 

Projektów  

Wykonawczych i przedmiarach robót budowlanych: 

  

TOM 1  ARCHITEKTURA  

TOM 2  KONSTRUKCJA   

TOM 3  INSTALACJE WOD-KAN, CO 

TOM 1Krb PRZEDMIARY ROBÓT BUDOWLANYCH 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  

z Dokumentacją Projektową,  SST i poleceniami  Inspektora nadzoru.  
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Wszelkie odesłania do przepisów prawa odnoszą się do wszystkich obowiązujących na 

terenie Rzeczpospolitej Polskiej – Ustaw, Rozporządzeń, Obwieszczeń i innych przepisów 

prawa miejscowego, które mają zastosowanie przy realizacji zadania inwestycyjnego, i 

których pewną część wymieniono w punkcie 10 ST.  

Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i 

przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę 

w języku polskim.  

  

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy  

Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy  

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i komplet ST.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

  

1.4.2. Dokumentacja Projektowa  

Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać:  

1. Projekt budowlano-wykonawczy architektury i konstrukcji; opracowanie: ARCHidea – 

Pracownia Projektowa architekt Anna Płatek, ul . Rynek Sienny 3/5, Szczecin  

2. Inwentaryzacja-Ekspertyza techniczna  

3. Przedmiary robót  

  

Wykonawca zobowiązany jest opracować w cenie umowy własną dokumentację:  

1. Ewentualne projekty warsztatowe niezbędne do wykonania robót,  wraz z ich 

uzgodnieniem  

2. Projekt organizacji budowy i harmonogram robót  

3. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i ewentualnych objazdów 

tymczasowych       na czas budowy 

4. Projekt zaplecza technicznego budowy  5. Program Zapewnienia Jakości (PZJ).  

  

1.4.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST  

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania 

wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby 

zawarte były w całej dokumentacji.   

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej,  

a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który w 

uzgodnieniu i przy udziale autora Projektu dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W 

przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 

Projektową i ST.  

Dane określone w Dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe,  

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów użytych lub wykonanych w ramach przedmiotowej inwestycji 
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muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.   

W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 

Projektową lub SST i wpłynie to na nie zadawalającą jakość elementu, to takie materiały 

będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 

 

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy   

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania 

realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.   

W razie potrzeby Wykonawca powiadomi z odpowiednim wyprzedzeniem organy 

zarządzające ruchem o ewentualnym zamiarze wprowadzenia  tymczasowej organizacji 

ruchu. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały, światła i znaki 

ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót.  Wykonawca 

zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy dla tych zabezpieczeń, dla których 

jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.  

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy jak również ewentualne zajęcie pasa drogowego 

(jezdni/chodnika/pobocza) nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest on 

włączony w cenę umowną.  

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z Zamawiającym.  

 

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania 

robót Wykonawca będzie:  

1) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

2) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:  

a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.  

b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami   

                toksycznymi,  

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

• możliwością powstania pożaru  

c) nie  użytkowanie  w  porze  nocnej  (22.00 - 6.00)  maszyn  i  urządzeń  

emitujących  hałas przekraczający poziom dozwolony dla pory nocnej.  

  

1.4.5.1.Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  
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Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 

wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót  

ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy. 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 

organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla 

otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie 

środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  

  

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 

odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i 

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

  

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących 

właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy.  

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową  

dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji  

i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze 

lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 

instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane 

władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 

jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

  

1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone do 

ruchu,  

a Wykonawca będzie odpowiedzialny, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru, za 

naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych.  
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1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy   

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  

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

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne  

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej  

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  

Przed rozpoczęciem robót Kierownik budowy zobowiązany jest na podstawie „Informacji 

dotyczącej  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” (ujętej w Dokumentacji Projektowej) 

sporządzić lub zapewnić sporządzenie  Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (tzw. 

„planu bioz”). Plan bioz należy opracować zgodnie z wytycznymi określonymi w 

odpowiednich przepisach wymienionych  w  punkcie 10 ST.  

  

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót  

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

używane do robót, od daty rozpoczęcia do daty odbioru robót przez Zamawiającego i 

Inspektora nadzoru.  

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w stanie 

zadawalającym przez cały czas – do momentu odbioru ostatecznego.  

Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie 

Inspektora nadzoru powinien niezwłocznie rozpocząć roboty utrzymaniowe - nie później 

jednak niż w 24 godziny po otrzymaniu takiego polecenia, pod rygorem wstrzymania prac 

z winy Wykonawcy.  

  

1.4.11. 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, oraz w sposób ciągły informować będzie Inspektora nadzoru o 

swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót  

 Dział Grupa                      Klasa Kategoria Nazwa 

45000000-7                                                                                                      Roboty budowlane 

 45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę 

                                                                                                                                   45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych; roboty ziemne 
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   45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu 

   45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

1.6. Określenia podstawowe  

ST i SST – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót i odpowiednio 

Szczegółowa  

Specyfikacja Techniczna  

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 

przydatność  

do stosowania w budownictwie  

Teren/plac budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy  

Teren zamknięty – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 

przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego  

Roboty – wszystkie czynności i usługi, mające na celu zapewnienie prawidłowego i 

terminowego zakończenia realizacji inwestycji  

Prace towarzyszące – prace niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane 

do robót tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza  

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna, zezwalająca na rozpoczęcie i 

prowadzenie budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 

budowlanego  

Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 

budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i odbioru końcowego, 

oraz w miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 

księga obmiaru, a w przypadku realizacji obiektu metodą montażu – także dziennik 

montażu  

Dziennik budowy – dokument budowy prowadzony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami  

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę robót 

zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym, ujmująca całość robót wykonanych z 

naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi  

Projektant – uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba prawna lub fizyczna, 

będąca autorem Dokumentacji Projektowej i uprawniona do nadzoru autorskiego i 

wprowadzania zmian w Dokumentacji  

Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru  

nad realizacją robót, kontrolowania prawidłowości wykonywania robót zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną, oraz 

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy  

Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy  

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy  

Podwykonawca – każda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla części 

robót  
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lub każda inna osoba, której część robót została podzlecona za zgodą Zamawiającego,  

a także prawni następcy tych osób, ale żadna inna osoba wyznaczona przez te osoby  

Księga obmiarów – akceptowany przez Zamawiającego rejestr z ponumerowanymi 

stronami, stanowiący dokument budowy, służący do wpisywania przez Wykonawcę 

okresowych obmiarów dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców, zestawień i 

ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru Ślepy kosztorys/przedmiar robót – wykaz robót 

z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania  

Odbiór – ocena techniczna robót wykonanych przez Wykonawcę potwierdzona 

odpowiednim dokumentem  

Rekultywacja – roboty, mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 

funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego  

Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 

materiałów oraz robót.  

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru  

Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla 

stanowiąca  całość techniczno-użytkową, wraz z instalacjami i urządzeniami bądź obiekt 

małej architektury 

Podłoże budowlane – grunt rodzimy lub nasypowy, występujący pod obiektem 

budowlanym Podłoże geologiczno-gruntowe – warstwa lub zespół warstw, które 

powstały w sposób naturalny lub pod wpływem różnych procesów geologicznych  

Dzień – każdy z dni kalendarzowych, rozpoczynający się i kończący o północy  

BIOZ – bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy  

PZJ – Program Zapewnienia Jakości.  

2. Materiały 

2.1. Wymagania ogólne  

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby 

budowlane o właściwościach użytkowych, dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego stosowania w budownictwie.  

Wykonany obiekt budowlany musi spełniać wymagania podstawowe określone w art. 5 

ust.1 pkt.1 ustawy Prawo Budowlane. Materiały powinny być zgodne w wymaganiami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej i SST.  

Wykonawca robót zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi nadzoru szczegółowe 

informacje o źródle produkcji lub zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń 

przewidywanych do realizacji robót – właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na 

znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a także 

prawnie określone dokumenty.  
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2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami 

dostaw,  składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów  

2.2.1. Źródła uzyskania materiałów  

Zawsze przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 

do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 

źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 

wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 

Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót.  

  

2.2.2. 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 Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru 

wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.  

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 

zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 

wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.  

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 

inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.  

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  

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

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 

jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru i 

Zamawiającego. Jeżeli określone materiały wymagają zabezpieczenia ze względu na 

szkodliwy wpływ czynników zewnętrznych, to przy składowaniu Wykonawca 

zabezpieczy te materiały w sposób odpowiedni dla występujących zagrożeń. Wszelkie 

miejsca składowania powinny być doprowadzone do stanu pierwotnego.  

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza Terenem Budowy - w 

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  

Materiały składowane tymczasowo – np. materiały z rozbiórki, składowane do czasu aż 

będą wywiezione na składowisko, do zakładu utylizacji lub w miejsce wskazane przez 

Zamawiającego -  muszą być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, tak środowiska jak 

i miejsca składowania.  

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały i wyroby budowlane, nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez 

Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 

Inżyniera. W uzasadnionych przypadkach - jeśli Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z 
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Projektantem oraz Zamawiającym - zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do 

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

przewartościowany przez Inspektora nadzoru.   

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

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 

niezapłaceniem.   

2.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 

wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 

ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 

od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów 

szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 

jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o swoim zamiarze zastosowania innego materiału - co najmniej 3 tygodnie przed 

użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 

prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 

może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.  

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

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

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez 

Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien 

być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 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 użytkowania.  
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 

po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia, które nie gwarantują zachowania 

warunków umowy - zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do robót.  

3.2. Sprzęt i maszyny, które mogą być użyte do wykonania robót (podstawowe)  

Wykaz podstawowego sprzętu, który może być użyty do wykonywania robót zawierają 

poszczególne SST.  

3.3. Pozostały sprzęt, maszyny oraz sprzęt i maszyny zamienne  

Dopuszcza się stosowanie każdego innego sprzętu niż wymieniony w SST, który będzie 

spełniał wymagania Projektu Budowlanego. Sprzęt zamienny powinien umożliwiać 

wykonanie robót w sposób zgodny z Projektem i w sposób zapewniający bezpieczeństwo 

ludzi i środowiska. Nie dopuszcza się do stosowania sprzętu uszkodzonego, niesprawnego, 

oraz takiego, który mógłby spowodować powstanie dodatkowych uciążliwości dla ludzi i 

środowiska.  

Jeżeli technologia wykonania robót przewiduje użycie konkretnego sprzętu, należy 

bezwarunkowo stosować się do zaleceń Projektantów i stosować wyłącznie takie 

osprzętowanie, które jest przez nich zalecane. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o 

każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w 

terminie przewidzianym umową.  

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 

być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy oraz po uzyskaniu 

pisemnej zgody Zarządu Dróg.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami (lub innymi środkami transportu) na drogach publicznych 

oraz dojazdach do Terenu Budowy.  
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4.2. Transport materiałów  

Materiały i wyroby  można przewozić dowolnymi środkami transportu, dostosowanymi do 

gabarytów przewożonych materiałów. Materiały należy te należy przewozić w sposób 

zabezpieczony przed uszkodzeniem i przemieszczeniem i ewentualnym spowodowaniem 

szkód u osób trzecich.  

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, Dokumentacją 

Projektową, wymaganiami ST, PZJ oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość zastosowanych materiałów i 

wykonywanych robót. Ewentualne zmiany materiałowe muszą być akceptowane przez 

Zamawiającego/Inspektora nadzoru.  

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

5.2. Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w 

pomieszczeniach.  

5.3. Roboty pozostałe  

Sposób wykonywania robót zawierają poszczególne SST.  

6. Kontrola jakości robót  

6.1. Zasady ogólne                                           

6.1.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ)  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 

nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami 

przekazanymi przez Inspektora nadzoru.  

Program zapewnienia jakości będzie 

zawierać:  

a) część ogólną opisującą:  

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

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

- BHP,  

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne,  

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

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

wykonywanych robót,  

- wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  

własnego    lub  laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań, sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 

pomiarów, nastaw mechanizmów     sterujących, a także wyciąganych wniosków i 

zastosowanych korekt w procesie     technologicznym, proponowany sposób i formę 

przekazywania tych informacji Inspektorowi     nadzoru)  

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  

- wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami 

technicznymi  oraz     wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 

pomiarowo-kontrolne,  

- rodzaje i ilość środków transportu  oraz  urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów,      spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.  

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

transportu,  

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

legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,     

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, - sposób 

postępowania z materiałami i robotami, które nie odpowiadają wymaganiom - zasady i 

sposób gospodarowania odpadami.  

  

6.1.2. Zasady kontroli jakości robót  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca.  

 

6.1.3. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które spełniają wymagania 

Prawa Budowlanego oraz innych przepisów wymienionych w pkcie 10 ST :  

a) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność 

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  

b) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat 

zgodności z: 

- Polską Normą lub 

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

Normy, jeżeli   nie są objęte certyfikacją określoną w pkt a), i które spełniają wymogi 

Specyfikacji Technicznej oraz Dokumentacji Projektowej 

c) wyroby umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 

spełnienie wymagań podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane według 

tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.  

Dopuszcza się do stosowania wyroby spełniające wymagania art. 10 ust. 2 i 3 ustawy 

Prawo Budowlane – dopuszczone do jednostkowego stosowania.   
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy.  

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 

razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 

badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru.  

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

  

6.1.4. Dokumenty budowy 

 

6.1.4.1.Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do 

końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy Inspektora nadzoru.  

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,  

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,  

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakości i 

harmonogramów robót,  

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

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

w robotach,  

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  

- daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych       

i ostatecznych odbiorów robót,  

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych przy wykonywaniu izolacji 

zewnętrznej  

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

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

inne istotne informacje o przebiegu robót.  

  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.   
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Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska  

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania 

się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót.  

Zasady prowadzenia oraz wymagania odnośnie prowadzenia Dziennika Budowy są 

zamieszczone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. 

 

6.1.4.2.Książka – rejestr obmiarów  

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób 

ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Książki obmiarów. 

 

6.1.4.3.Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne (jeśli są konieczne), 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 (PZJ). Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Powinny 

być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

 

6.1.4.4.Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące 

dokumenty: 

-  pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  

- protokoły przekazania Terenu Budowy,  

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,  

- protokoły odbioru robót,  

- protokoły narad i ustaleń,  

- korespondencję na budowie,  

- inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i Dokumentacje 

Projektową. 

 

6.1.4.5.Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na 

życzenie Zamawiającego.  

6.2. Kontrola, pomiary i badania  

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów i 

urządzeń.  

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  

Badania, kontrole i pomiary należy prowadzić zgodnie z wymaganiami ST, 

obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentów.  
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Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 

zakresie i z odpowiednią częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru.  

W szczególności powinna obejmować:  

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą  

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczania wykonanej warstwy podłoża z 

kruszywa mineralnego lub betonu  

- sprawdzanie zgodności z dokumentacją projektową  

7. Obmiar robót  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w przedmiarze – o ile Inspektor 

nadzoru nie zaleci inaczej.   

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 

zakresie obmierzanych robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Za zgodą Inspektora nadzoru termin ten może być krótszy.  

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru obmiarów.  

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

kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ukończenia wszystkich robót.  Błędne dane zostaną poprawione według 

instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie.  

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 

oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

Długości i odległości pomiędzy poszczególnymi punktami skrajnymi będą mierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej.  Jednostki ilości robót i materiałów powinny być zgodne z 

przedmiarem (kosztorysem nakładczym).  

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 

dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 

atestujących lub innych – wymaganych przez ST albo Projekt - to Wykonawca będzie 

posiadać ważne świadectwa legalizacji lub innych wymaganych badań.  

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie 

przez cały okres trwania robót.  

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.  
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Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny.   

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie Książki-rejestru obmiarów. W razie braku miejsca 

szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru obmiarów, 

którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.  

8. Odbiór robót  

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom 

odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

b) odbiorowi częściowemu,  

c) odbiorowi końcowemu,   

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

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

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót.  

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 

Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 

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

wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi 

ustaleniami.  

Roboty zanikające lub ulegające zakryciu:  

a) sposób wykonania wykopów pod względem obudowy oraz ich zabezpieczenia 

przed zalaniem wodą gruntową i z opadów atmosferycznych  

b) przygotowania i wykonania podłoża do wykonania izolacji przeciwwilgociowej i 

drenażu opaskowego  

c) stwierdzenia jakości wbudowywanych materiałów oraz ich zgodności z 

wymaganiami  

Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami producenta i przedmiotowymi 

normami  

d) wykonania izolacji przeciwwilgociowej   

e) ułożenia przewodu na podłożu do ułożenia drenażu opaskowego  
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f) stwierdzenia szczelności przewodów rur drenarskich wraz z połączeniem z 

istniejącą studnią  

g) wykonania zabezpieczeń i prace związane z kolizjami, i zbliżeniami do 

istniejących obiektów  

h)  stwierdzenia długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia 

rur   

i) określenia materiałów do zasypu i stan jego ubicia  

j) zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności  

k) wykonania podsypki, obsypki i zasypki wykopów    

8.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 

robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny robót  

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.  

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową 

i ST .  

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

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie 

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 

Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

Dokumentach Umownych.  

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, 

o których mowa w punkcie 8.4.2. 

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:  
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli       została sporządzona w trakcie realizacji Umowy.  
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne).  
3. Recepty i ustalenia technologiczne.  
4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.  
5. Dzienniki Budowy i Książki-rejestry obmiarów (oryginały).  
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z 

ST, SST i       ewentualnie PZJ.  
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 

z ST, SST i ewentualnie PZJ, a także inne dokumenty potwierdzające możliwość 
stosowania użytych materiałów w budownictwie.  

8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów   załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST,  SST 
i PZJ .  

9. Instrukcje eksploatacyjne.  
10. Inne dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami.   

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

8.5. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”.  

9. Podstawa płatności  

9.1. Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.  

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.  

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla 

tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.  

 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:  

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  



Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 1 o dwa oddziały żłobkowe wraz z 

zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną 

 

 

  22  

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi 

kosztami ubytków i transportu na plac budowy,  

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,  

- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w ST. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  

9.2. Zasady rozliczania i płatności  

Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty zostaną określone w 

Umowie.  

10. Przepisy związane  

10.1. Informacje podstawowe  

Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branżowych, oraz innych przepisów związanych z 

poszczególnymi rodzajami robót zawierają Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST).  

10.2. Inne dokumenty  

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 
2016  
z późn. zmianami)  

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19, 
poz.177  
z dnia 09.02.2004 r. z późn. zmianami)  

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz.881 
z dnia 30.04.2004 r.)  

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z dnia 
20.06.2001 r.  
z późn. zmianami)  

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 
627  
z dnia 20.06.2001 r. z późn. zmianami)  

6. Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. 
Nr 15, poz. 179 z 2000 r. z późn. zmianami)  

7. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r.  – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, 
poz. 163  z późn. zmianami)  

8. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 147, 
poz. 1229  
z 2002 r. z późn. zmianami)  

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
przestrzennego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16.09.2004 r.)  

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,  
poz. 690 z dnia 15.06.2002 r. z późn. zmianami)  
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11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.)  

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401 z 
2003 r.)   

13. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 26.09.1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650 z 
1997 r.)  

14. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 
121, poz. 1138 z dnia 16.06.2003 r.)  

15. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 
2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa 
publicznego  
lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia 
tych wyrobów do użytkowania  (Dz. U. 2007 nr 143 poz. 1002 z dnia 20.06.2007 r. 
z późn. zmianami) 

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli 
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130, poz. 1386 z 
2004 r.)  

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobu deklarowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041 z 2004 
r.)  

18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 
108, poz. 953 z 2002r. z późn. zmianami).  
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SST 1.1.0. INSTALACJE ZEWNĘTRZNE (KANALIZACJI) 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)  

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót, prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania 

inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 1 o dwa oddziały 

żłobkowe wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą 

techniczną”  - zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Projekcie Wykonawczym i 

przedmiarach robót – opracowanych przez Pracownię Projektową ARCHidea. 

Podstawą opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury, 

konstrukcji i instalacji, przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej  

1.2. Zakres stosowania SST  

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robót jako 

pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robót w zakresie przedmiotowej 

inwestycji.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Zakres SST obejmuje wykonanie robót budowlanych niezbędnych do zrealizowania 

przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego.  

Roboty te obejmują m.in.:  

- ułożenie kanalizacji deszczowej 

- montaż studzienek pośrednich 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

  

1.4.1. Przekazanie terenu budowy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

  

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

  

1.4.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

  

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

 

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa  
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Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

  

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne  

  

1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

  

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

  

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

  

1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót  

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 

1.6. Określenia podstawowe  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

2. Materiały 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu instalacji zewnętrznej wodociągowej i 

kanalizacji sanitarnej są: 

- rury i kształtki 160 PVC kl. S, kielichowe, uszczelnione uszczelka gumową, o 

jednolitej ściance w przekroju.  

- studzienki rewizyjne z kręgów betonowych DN 1000, ze stopniami włazowymi, 

zwężką betonową 1000/600. Beton klasy B20. Studnie przykryć włazami żeliwnymi 

typu ciężkiego. Kręgi betonowe uszczelnione uszczelką z polimeru.  

- żwir 2-8 mm 

- piasek 0,5-2 mm 

2.1.  Pozostałe materiały  

Zgodnie z Dokumentacją Techniczną, zestawieniem materiałów zawartym w przedmiarze 

robót.  

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
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3.2. Sprzęt i maszyny, które mogą być użyte do wykonywania robót (podstawowe)  

- żuraw budowlany samochodowy 

- samochód dostawczy 

- koparki, spycharki 

- zagęszczarki gruntu 

- zestawy do odwadniania wykopów 

- samochód skrzyniowy 

- samochód samowyładowczy 

3.3. Pozostały sprzęt, maszyny oraz  sprzęt  i maszyny zamienne  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Transport powinien zapewniać: 

- stabilność pozycji załadowywanych materiałów 

- zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem 

- kontrolę załadunku i wyładunku 

Rury należy przewozić w pozycji poziomej i zabezpieczyć przed przesuwaniem i 

przetaczaniem w czasie ruchu pojazdów. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów 

obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kołowym. Rury nie mogą być 

rzucane i przeciągane po podłożu, lecz muszą być przenoszone. Kształtki wodociągowe, 

armaturę przewozić w oryginalnych opakowaniach 

5. Wykonanie robót 

Instalacje zewnętrzne muszą być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST.  

5.1. Kanalizacja sanitarna i deszczowa 

Kanalizację ułożyć z rur kanalizacyjnych PVC, kielichowych o DN 160 mm. Spadki oraz 

odcinki sieci o określonej wytrzymałości zaznaczono na profilach. Studzienki 

kanalizacyjne projektuje się z prefabrykowanych kręgów betonowych o średnicy 1000 mm 

z betonu klasy B20, z gotowymi korytami przepływowymi o wysokości 0,75 średnicy 

kanału i z wmontowanymi w ściany studni oryginalnymi pierścieniami uszczelniającymi na 

wlotach i wylotach przęseł kanału. 

Studzienki należy wykonać na uprzednio wzmocnionym dnie wykopu i przygotowanym 

fundamencie betonowym. Studnie zostaną przykryte włazem żeliwnym kl. D 400 z 

pokrywa żeliwną. W ścianach bocznych wykonać stopnie włazowe stalowe powlekane 

tworzywem poliamidowym, 

zamocowane w odległościach pionowych, co 0,3 m. 

Całość kanalizacji należy układać z projektowanymi spadkami na podsypce żwirowo-

piaskowej o grubości warstwy 0,15 m. Zasypka piaskowa obok rury oraz nad nią do 

wysokości 0,3 m nad wierzch rury musi być zagęszczona. Pozostałą część wykopu 
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zasypywać warstwami o miąższości 0,3 m z jednoczesnym zagęszczaniem. Wskaźnik 

zagęszczenia wszystkich warstw nie mniej niż 98% w skali Proctora. Całość gruntu należy 

wymienić. 

Montaż rur winien odbywać się zgodnie z instrukcja wydana przez producenta rur. 

5.2. Próby szczelności 

Próby szczelności powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 

1610: 2002 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Zasady ogólne  

6.1.1.  Program Zapewnienia Jakości  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

  

6.1.2.  Zasady kontroli jakości robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

  

6.1.3.  Badania i pomiary  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

6.1.4.  Raporty z badań  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

  

6.1.5.  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

  

6.1.6.  Certyfikaty i deklaracje  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

  

6.1.7.  Dokumenty budowy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

6.2. Kontrola, pomiary i badania  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

8. Odbiór robót 

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót:  

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

b) odbiór częściowy  

c) odbiór końcowy (ostateczny)  

d) odbiór pogwarancyjny.  

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

8.3. Odbiór częściowy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

8.4. Odbiór ostateczny robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

8.5. Odbiór pogwarancyjny  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

9. Podstawa płatności 

9.1. Ustalenia ogólne  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

10. Przepisy związane 

10.1. Polskie Normy  

PN-B-12037 : 1976  Cegła pełna wypalana z gliny, kanalizacyjna 

PN-B-06250 : 1998  Beton zwykły 

PN-B-14501 : 1990  Zaprawy budowlane zwykłe 

PN-B-01070 : 1987  Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy 

wyposażenia.  

Terminologia 
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PN-EN 1610 :2002  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

PN-B-10729 : 1999  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 

PN-87/H-74051/00  Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 

PN-87/H-74051/02  Włazy kanałowe. Klasy B, C, D 

PN-64/H-74086  Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 

PN-88/H-74080/04  Armatura kanalizacyjna. Skrzynki żeliwne wpustów 

wodociągowych  

spowodowanym przez obieg wsteczny 

PN-H-74200:1998  Rury stalowe ze szwem, gwintowane 

PN-74/C-89205  Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary 

PN-80/C-89205  Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

PN-81/C-89203   Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku 

winylu 

PN-92/B-01707   Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 

PN-81/C-10700  Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 
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SST 1.1.1. INSTALACJE WODOCIĄGOWE WEWNĘTRZNE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)  

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót, prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania 

inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 1 o dwa oddziały 

żłobkowe wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą 

techniczną”  - zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Projekcie Wykonawczym i 

przedmiarach robót – opracowanych przez Pracownię Projektową ARCHidea. 

Podstawą opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury, 

konstrukcji i instalacji, przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki 

budowlanej  

1.2. Zakres stosowania SST  

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robót jako 

pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robót w zakresie przedmiotowej 

inwestycji.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Zakres SST obejmuje wykonanie instalacji wodociągowej wewnętrznej niezbędnych do 

zrealizowania przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego.  

Roboty te obejmują m.in.:  

- ułożenie instalacji wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji wg załączonej dokumentacji 

- montaż baterii umywalkowych, prysznicowych 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

  

1.4.1. Przekazanie terenu budowy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

  

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

  

1.4.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

  

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

 

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  
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1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

  

1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

  

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

  

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania 

ogólne”  

 

1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót  

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 

1.6. Określenia podstawowe  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

2. Materiały 

2.1. Rury i kształtki 

Rury i kształtki z tworzyw sztucznych wielowarstwowych o połączeniach zaciskowych 

muszą spełniać wymagania określone w odpowiednich normach: z polipropylenu (PP) PN 

ISO 15874-1+5, PN-C-89207, rury PP PN16 do wody ciepłej i cyrkulacji łączone przez 

zgrzewanie. 

2.2. Pozostałe materiały  

Zgodnie z Dokumentacją Projektową, zestawieniem materiałów zawartym w przedmiarze 

robót.  

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn  

Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak tez przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów. Sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. 
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Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

3.2. Pozostały sprzęt, maszyny oraz  sprzęt  i maszyny zamienne 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

4.2. Transport i składowanie 

Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania: 

- rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami 

posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m 

- wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m 

- jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie 

wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1 m 

- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez 

metalowe części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp.  

- luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie 

tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu, 

podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia.  

Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie. Podczas prac 

przeładunkowych, rury nie należy rzucać Transport rur nie pakietowanych w samochodzie 

powinien odbywać się przy równym ułożeniu rur na podkładach drewnianych 

Wykonawca powinien zabezpieczyć wyroby przewożone w pozycji poziomej przed 

przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie 

ruchu pojazdów. Przy 

wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 

transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 

Pierwszą warstwę rur należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne 

warstwy w 

miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości 

od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 

Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia 

-5°C do 

+30°C. 

 

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem 

promieniowania słonecznego i temperaturą niższą niż 0°C lub przekraczającą 40°C. Przy 

długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) 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. 

Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się 
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i nie ulegały deformacji. Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, 

jedna na drugiej do wysokości maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny 

spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki można składować w stosach na 

równym podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości min 10cm, grubości min 

2,5cm i rozstawie co 1-2m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane 

wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2m. Wysokość układania rur w stosy nie 

powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5m wysokości. Rury o różnych średnicach winny 

być składowane odrębnie. Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub 

kolejne warstwy oddzielić przekładkami drewnianymi. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Montaż rurociągów instalacji wodociągowej 

Przewody instalacji ciepłej wody i cyrkulacji prowadzone będą w bruździe ściennej i w 

kanale podposadzkowym. Przewody układane w bruździe ściennej powinny być układane 

w miarę możliwości w kierunkach prostopadłych lub równoległych do krawędzi przegród. 

Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej, żeby 

na jej podstawie można je było łatwo lokalizować. 

Przewód prowadzony w bruździe powinien być montowany na wspornikach i uchwytach w 

sposób zabezpieczający przed zetknięciem ze ścianka bruzdy. Niedopuszczalny jest kontakt 

rury z tworzywa sztucznego z zaprawą wypełniająca bruzdę. 

Przewód można układać w bruździe w rurze osłonowej z tworzywa sztucznego. Przewód w 

rurze osłonowej powinien być ułożony swobodnie. Celowym jest, żeby oś rury osłonowej 

była linią falistą w płaszczyźnie równoległej do powierzchni przegrody, w której wykonano 

brudzę. 

Dopuszcza się układanie w bruździe przewodu owiniętego tekturą falistą lub folią przy 

zapewnieniu wokół owinięcia przestrzeni powietrznej. 

Zakrycie bruzdy może nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego instalacji 

wodociągowej, prowadzonego w bruździe. 

Przewód instalacji wodociągowej prowadzony po wierzchu przegrody lub na wspornikach 

powinien być zabezpieczony przed wyboczeniem oraz przed zetknięciem z powierzchnią 

przegrody poprzez stosowanie odpowiednio rozmieszczonych, właściwych uchwytów i 

podpór. 

Przewody powinny być prowadzone ze spadkiem zapewniającym możliwość odwodnienia 

instalacji w jednym lub kilku punktach oraz możliwość odpowietrzenia przez najwyżej 

położone punkty czerpalne. 

Dopuszcza się układanie przewodów bez spadku, jeżeli ich opróżnienie z wody jest 

możliwe przy pomocy przedmuchania sprężonym powietrzem. 

Przewody instalacji wodociągowej mogą być prowadzone w obudowanych węzłach 

sanitarnych, przy czym należy zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających 

odgałęzienia. 

W miejscach przejścia przewodu przez przegrody budowlane i ławy fundamentowe 

powinny być osadzone tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych nie może być 

połączeń rur. Przestrzeń między rurą a tuleją ochronną powinna być wypełniona 

szczeliwem elastycznym obojętnym chemicznie w stosunku do tworzywa z którego 

wykonana jest rura. Tuleje przechodzące przez strop powinny wystawać około 2 cm 

powyżej posadzki. 
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Przejście przewodem w tulei przez przegrodę nie może być podporą stałą lub przesuwną, 

jeżeli producent rury z tworzywa sztucznego nie dopuścił takiego rozwiązania a w 

dokumentacji technicznej instalacji nie zamieszczono szczegółowego wyjaśnienia sposobu 

wykonania podpory w tulei. 

Odległość zewnętrznej powierzchni rury instalacji wodociągowej lub jej izolacji od ściany, 

stropu, podłogi albo innej przegrody wzdłuż której ona biegnie, powinna wynosić co 

najmniej: 

- dla przewodów o średnicy zewnętrznej 25 mm  3 cm, 

- dla przewodów o średnicy zewnętrznej 32-50 mm 5 cm, 

- dla przewodów o średnicy zewnętrznej 63-80 mm 7 cm, 

- dla przewodów o średnicy zewnętrznej 90-100 mm 10 cm 

Przewody wodociągowe wykonywane z rur z tworzywa sztucznego powinny być 

prowadzone w odległości minimum 10 cm od rurociągów cieplnych -mierząc od 

powierzchni rur. W przypadku gdy odległość ta jest mniejsza niż 10 cm, należy stosować 

izolację cieplną. Przewody należy również izolować, gdy działanie dowolnego źródła 

ciepła mogłoby spowodować podwyższenie temperatury ścianki rurociągu powyżej +30°C. 

Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych wody zimnej i ciepłej powyżej 

przewodów elektrycznych. Odległość zewnętrznej powierzchni rury instalacji 

wodociągowej lub jej izolacji od przewodów elektrycznych powinna wynosić nie mniej niż 

10 cm. 

Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych wody ciepłej nieizolowanych poniżej 

przewodów gazowych w odległości mniejszej niż 10 cm. 

Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby ich maksymalne odchylenie od pionu nie 

przekroczyło 1 cm na jedną kondygnację. 

Przewody z tworzywa sztucznego, nawet jeżeli posiadają przekładkę metalową nie są 

przewodnikiem prądu elektrycznego i nie wolno ich używać do uziemiania. 

Połączenia rur i kształtek należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta rur. 

5.2. Połączenie rur i kształtek 

Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek należy dokonać oględzin tych 

materiałów. Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, pozbawione porów, 

wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym wykonanie 

połączenia zaciskowego. Należy stosować tylko katalogowe kształtki producenta systemu. 

5.3. Izolacja termiczna 

Roboty izolacyjne należy rozpoczynać po zakończeniu montażu odcinka przewodu lub 

urządzenia, przeprowadzenia prób szczelności i wykonaniu zabezpieczenia 

antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu 

prawidłowości wyżej wymienionych robót protokółem odbioru. Powierzchnie izolowanego 

przewodu lub urządzenia oraz materiału izolacji właściwej powinny być suche i czyste. 

Izolację właściwą wykonuje się z mat, płyt, filców, otulin lub kształtek izolacyjnych z 

materiałów włóknistych i porowatych tworzyw sztucznych oraz pianki poliuretanowej 

natryskiwanej na powierzchnię izolowaną. Maty, miękkie płyty, filce i otuliny powinny być 

tak nałożone na styk czołowy, aby jednocześnie ściśle przylegały do izolowanej 

powierzchni. Styki wzdłużne sąsiednich ww. elementów powinny być przesunięte 

względem siebie o kąt 10° do 15°. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej 
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styki poprzeczne i wzdłużne elementów górnej warstwy izolacji nie powinny pokrywać 

odpowiednich styków warstwy dolnej. Elementy izolacji powinny być zamocowane w 

sposób zapewniający trwałe utrzymanie funkcjonalnych właściwości izolacji. Zaciśnięcie 

montażowe izolacji (tylko w przypadku izolacji wykonanej z miękkich materiałów lub 

wyrobów włóknistych, np. miękkich mat) nie może przekroczyć 20% grubości izolacji. 

Konstrukcje wsporcze, zapewniające stałą odległość zewnętrznej powierzchni izolacji od 

powierzchni elementu izolowanego, należy stosować do izolacji właściwych, wykonanych 

z miękkich materiałów włóknistych i zabezpieczonych: 

- płaszczem ochronnym z cienkich taśm aluminiowych, papy asfaltowej na taśmie 

aluminiowej lub folii z tworzyw sztucznych, jeśli średnica zewnętrzna izolacji jest 

większa niż 279 mm, 

- płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej, niezależnie od średnicy zewnętrznej 

izolacji. 

Konstrukcje wsporcze izolacji powinny być rozmieszczone równomiernie wzdłuż osi 

izolowanego rurociągu lub urządzenia w odstępach co około 1 m. Stosowanie mniejszych 

odstępów zaleca się w uzasadnionych przypadkach. Konstrukcje wsporcze powinny mieć 

odpowiednią wytrzymałość na obciążenia statyczne i dynamiczne oraz powinny ograniczać 

punktowe mostki cieplne. 

Do izolacji cieplnej armatury i połączeń kołnierzowych zaleca się stosowanie dwu- lub 

wieloczęściowych kształtek izolacyjnych wykonanych ze sztywnych porowatych 

materiałów izolacyjnych. Zaleca się stosowanie kształtek o wzmocnionej powierzchni 

zewnętrznej (np. włóknem szklanym) i z wykładziną powierzchni wewnętrznej, np. z folii 

aluminiowej. Poszczególne kształtki należy mocować za pomocą opasek, wykonanych np. 

z blachy stalowej ocynkowanej lub taśmy z tworzywa sztucznego, w sposób umożliwiający 

wielokrotny ich montaż i demontaż. Stosowanie materiałów włóknistych dopuszcza się 

jedynie w postaci kształtek obudowanych w sposób uniemożliwiający przedostawanie się 

wody do materiału izolacyjnego. 

Wrzeciona zaworów i zasuw powinny być wyprowadzone na zewnątrz kształtek. Ich 

powierzchnie nie powinny być izolowane. Płaszcz ochronny powinien być ułożony w 

sposób równomierny na całej powierzchni zewnętrznej izolacji właściwej. Powierzchnia 

zewnętrzna płaszcza ochronnego powinna być gładka, bez pęknięć, załamań i wgnieceń 

oraz powinna mieć kształt odpowiedni do izolowanego przewodu lub urządzenia. Dwa 

przewody położone blisko siebie, (tak, że ich warstwy izolacji właściwej stykają się), mogą 

mieć wspólny płaszcz ochronny izolacji pod warunkiem zapewnienia możliwości 

swobodnego przesuwania się przewodów względem siebie. Płaszcze ochronne, wykonane z 

materiału nieprzepuszczającego wody i pary wodnej, na przewodach lub urządzeniach w 

kanałach podziemnych powinny być wyposażone w opaski lub przekładki wentylacyjne, 

usytuowane w miejscach zakładów poprzecznych elementów płaszcza, umożliwiające 

wyschnięcie izolacji właściwej w przypadku jej zawilgocenia. 

Elementy płaszcza (arkusze) powinny być nałożone na powierzchnię izolacji właściwej z 

zachowaniem zakładu, zarówno na wzdłużnych, jak i poprzecznych stykach 

poszczególnych arkuszy. Zakłady wzdłużne i poprzeczne elementów (arkuszy) płaszcza 

powinny być tak usytuowane, aby uniemożliwiały przenikanie (podciekanie) wody 

opadowej. Do łączenia sąsiednich arkuszy należy stosować wkręty zabezpieczone przed 

korozją. Przed zamontowaniem płaszcza z taśmy aluminiowej, z papy asfaltowej na taśmie 

aluminiowej lub folii z tworzyw sztucznych na izolacji właściwej, wykonanej z materiałów 

włóknistych w postaci mat, płyt miękkich i filców, której średnica zewnętrzna jest większa 
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niż 279 mm, warstwa izolacji właściwej powinna być owinięta siatką ze stali ocynkowanej 

lub tworzyw sztucznych. 

Zakończenie izolacji oraz miejsca wykonania dylatacji w płaszczach ochronnych 

przewodów powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz 

zawilgoceniem. W miejscach połączeń kołnierzowych izolacja cieplna przewodu lub 

urządzenia powinna być zakończona w odległości umożliwiającej demontaż połączenia. 

Roboty izolacyjne na zewnątrz budynków nie powinny być wykonywane podczas opadów 

atmosferycznych. 

Ilość materiałów izolacyjnych zmagazynowanych na stanowisku pracy nie powinna być 

większa od ilości zużywanej w ciągu jednego dnia pracy. Prowadzenie robót w czasie 

opadów atmosferycznych dopuszcza się tylko w przypadku zabezpieczenia przed opadami 

odcinka robót wraz ze zmagazynowanymi tam materiałami. Izolację właściwą należy 

bezpośrednio po wykonaniu zabezpieczyć płaszczem ochronnym przed zawilgoceniem. 

Jeśli powyższe wymaganie nie zostało spełnione, do czasu wykonania płaszcza należy 

izolację zabezpieczyć przed zawilgoceniem. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Zasady ogólne  

6.1.1.  Program Zapewnienia Jakości  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania 

ogólne”  

 

6.1.2.  Zasady kontroli jakości robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

 

6.1.3.  Badania i pomiary  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

  

6.1.4.  Raporty z badań  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

  

6.1.5.  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

  

6.1.6.  Certyfikaty i deklaracje  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

  

6.1.7.  Dokumenty budowy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

6.2. Kontrola, pomiary i badania  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  
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7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

8. Odbiór robót 

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót:  

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

b) odbiór częściowy  

c) odbiór końcowy (ostateczny)  

d) odbiór pogwarancyjny 

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

8.3. Odbiór częściowy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

8.4. Odbiór ostateczny robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

8.5. Odbiór pogwarancyjny  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

9. Podstawa płatności 

9.1. Ustalenia ogólne  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  
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10. Przepisy związane 

PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w 

mieszkaniach                  

Wymagania koordynacyjne elementów wyposażenia i powierzchni 

funkcjonalnych. 

PN-92/B-01706  Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

PN-87/B-02151 /02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach. 

Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 

/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach, 

izolacyjność akustyczna przegród w budynkach i izolacyjność 

akustyczna  

elementów budowlanych. Wymagania. 

PN-87/B-02156  Akustyka budowlana. Metody pomiaru poziomu dźwięku A w 

budynkach. 

PN-76/B-02440  Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania. 

PN-76/B-02861  Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Suche piony. 

Wymagania i  

badania. 

PN-76/B-02865  Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Przeciwpożarowe 

zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa wewnętrzna przeciwpożarowa. 

PN-7 l/B-10420  Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-81/B-10800 /00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania 

i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

/04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania 

i badania przy odbiorze. Przewody zimnej wody z polichlorku winylu i  

polietylenu. 

PN-85/B-10702  Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-70/C-89015  Rury polietylenowe. Metody badań. 

PN-70/C-89016  Kształtki polietylenowe do łączenia rur polietylenowych. Metody 

badań. 

PN-92/C-89017  Rury z tworzyw sztucznych. Oznaczanie wytrzymałości na ciśnienie  

wewnętrzne. 

PN-93/C-89218  Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów. 

PN-71/H-04651  Ochrona przed korozją. Klasyfikacje i określenia agresywności 

korozyjnej środowisk. 

BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary. 

BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne. 

BN-76/8860-01  arkusze 00-04 Elementy mocujące rurociągi. 

BN-85/8862-09  Instalacje wodociągowe. Zbiorniki bezciśnieniowe. Wymagania i 

badania. 

BN-85/8862-10  Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe 
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SST 1.1.2. INSTALACJE WEWNĘTRZNE KANALIZACJI 

SANITARNEJ 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót, prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania 

inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 1 o dwa oddziały 

żłobkowe wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą 

techniczną”  - zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Projekcie Wykonawczym i 

przedmiarach robót – opracowanych przez Pracownię Projektową ARCHidea. 

Podstawą opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury, 

konstrukcji i instalacji, przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki 

budowlanej  

1.2.  Zakres stosowania SST 

Ogólna specyfikacja techniczna (SST) stanowi  jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót.  

1.3. Zakres robót objętych SST 

Zakres SST obejmuje wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej wewnętrznej niezbędnych 

do zrealizowania przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego.  

Roboty te obejmują m.in.:  

- ułożenie instalacji kanalizacji zgodnie z dokumentacją 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

  

1.4.1. Przekazanie terenu budowy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

  

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

  

1.4.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

  

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

 

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  
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1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

  

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

  

1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

  

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

  

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania 

ogólne”  

 

1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót  

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 

1.6. Określenia podstawowe  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

2. Materiały 

2.1. Rury i kształtki 

Rury i kształtki z tworzyw sztucznych muszą spełniać wymagania określone w 

odpowiednich normach: z polipropylenu (PP) PN ISO 15874-1+5, PN-C-89207, rury PP 

PN16 do wody ciepłej i cyrkulacji łączone przez zgrzewanie. 

Do instalacji kanalizacji zastosowano rury kanalizacyjne PCV „szare” kielichowe 

2.2. Pozostałe materiały  

Zgodnie z Dokumentacją Projektową, zestawieniem materiałów zawartym w przedmiarze 

robót.  

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn  

Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
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materiałów. Sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. 

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

3.2. Pozostały sprzęt, maszyny oraz  sprzęt  i maszyny zamienne 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

4.2. Transport i składowanie 

Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania: 

- rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami 

posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m 

- wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m 

- jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie 

wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1 m 

- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez 

metalowe części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp.  

- luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie 

tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu, 

podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia.  

Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie. Podczas prac 

przeładunkowych, rury nie należy rzucać Transport rur nie pakietowanych w samochodzie 

powinien odbywać się przy równym ułożeniu rur na podkładach drewnianych 

Wykonawca powinien zabezpieczyć wyroby przewożone w pozycji poziomej przed 

przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie 

ruchu pojazdów. Przy 

wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 

transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 

Pierwszą warstwę rur należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne 

warstwy w 

miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości 

od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 

Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia 

-5°C do 

+30°C. 

 

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem 

promieniowania słonecznego i temperaturą niższą niż 0°C lub przekraczającą 40°C. Przy 

długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) 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. 
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Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i 

nie ulegały deformacji. Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, 

jedna na drugiej do wysokości maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny 

spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki można składować w stosach na 

równym podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości min 10cm, grubości min 

2,5cm i rozstawie co 1-2m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane 

wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2m.  

 

Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5m wysokości. 

Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie. Rury kielichowe układać 

kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielić przekładkami drewnianymi. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

5.2. Montaż rurociągów instalacji kanalizacyjnej 

Przewody kanalizacji wewnętrznej powinny być prowadzone w podłożu lub kanale 

podpodłogowym po ścianach piwnicy lub pod stropem najniższej kondygnacji. W każdym 

przypadku instalacja powinna być ułożona tak, aby spełnione były warunki wynikające z 

właściwości termicznych i wytrzymałościowych przewodów z tworzyw sztucznych. 

Najniższa temperatura otoczenia w czasie eksploatacji nie powinna być niższa niż +5°C 

najwyższa zaś, nie powinna przekraczać +40°C 

Przewody kanalizacyjne mogą być lokalizowane równolegle do przewodów wody zimnej, 

ciepłej wody użytkowej i co., przy zachowaniu odległości od tych przewodów co najmniej 

0,10 m. 

Sposób montażu przewodów kanalizacyjnych powinien umożliwiać swobodne wydłużanie 

się tych przewodów pod wpływem temperatury. Przyjmuje się, że połączenie kielichowe z 

uszczelką pierścieniową umożliwia kompensację wydłużeń o długości do 1 cm na każdy 

kielich. 

Przewody odpływowe (poziomy) powinny być układane z zachowaniem minimalnego 

spadku, zależnego od średnicy projektowanego przewodu. 

 

Minimalne spadki przewodów odpływowych 

Lp. Średnica 

przewodu 

[m] 

Minimalny 

spadek [%] 

1. 0,10 2,0 

2. 0,15 1,5 

3. 0,20 1,0 

4. 0,25 0,8 

 

Maksymalne spadki przewodów odpływowych 

Lp. Średnica 

przewodu 

Minimalny 

spadek [%] 
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[m] 

1. < 0,15 15,0 

2. 0,20 10,0 

3. >0,25 8,0 

 

Przewody kanalizacyjne poziome prowadzone w ziemi, pod podłogą należy układać na 

podsypce z piasku wysokości 15-20 cm. Dno wykopów powinno znajdować się w gruncie 

rodzimym, lub powinno być wysłane warstwą materiału zabezpieczającego przed 

osiadaniem trasy kanalizacyjnej. W gruntach kategorii I-IV przewody można układać bez 

podsypki piaskowej. 

W przypadku niemożności prowadzenia przewodów kanalizacyjnych pod posadzką 

najniższej kondygnacji, dopuszcza się prowadzenie przewodów kanalizacyjnych 

poziomych po ścianach budynku. Przewody takie należy mocować za pomocą obejm lub 

uchwytów do konstrukcji budowlanej w sposób uniemożliwiający powstawanie załamań w 

miejscach połączeń. 

 

Konstrukcja uchwytów powinna zapewnić odizolowanie przewodów od przegród 

budowlanych. 

Pomiędzy przewodem kanalizacyjnym a obejmą, należy stosować podkładki elastyczne. 

Obejmy z zasady powinny mocować rurę pod kielichem. 

Poziome przewody kanalizacyjne należy wyposażyć w rewizje lub czyszczaki, które należy 

instalować w odległościach, oprócz podanych w tablicy, także na zmianach kierunku trasy 

kanalizacji. 

 

Zaleca się wyprowadzenie rewizji do poziomu twardej podłogi pod warunkiem 

odpowiednio szczelnego zamknięcia. Po przejściu przewodów przez przegrody budowlane 

- ściany, ławy fundamentowe lub pod ławami, należy stosować tuleje ochronne. Tuleją 

ochronną może być rura o średnicy większej co najmniej o dwie grubości ścianki 

przewodu, przestrzeń pomiędzy rurami powinna być wypełniona masą plastyczną nie 

działającą korozyjnie na rurę. Tuleje ochronne umożliwiają swobodne liniowe 

przemieszczanie przewodu, oraz chronią przed obciążenia-li zewnętrznymi. 

Lokalizacja przewodu spustowego kanalizacyjnego jest ściśle związana z rozmieszczeniem 

aparatów i urządzeń sanitarnych. W większości przypadków przewody spustowe lokalizuje 

się w szybach instalacyjnych równolegle z przewodami wodociągowymi. Nie powinno się 

prowadzić przewodów spustowych (pionów) kanalizacyjnych po wierzchu, gdyż odpływ 

ścieków bytowych, przy dość cienkich ścianach przewodów, jest głośny. W przypadku 

prowadzenia przy ścianie, przewód spustowy musi być obudowany w sposób zapewniający 

tłumienie hałasu. 

Średnica części odpływowej pionu spustowego powinna być jednakowa na całej wysokości 

i nie powinna być mniejsza od największej średnicy podejścia do tego pionu. 

Rozmieszczenie elementów mocujących, dla przewodów spustowych kanalizacyjnych, 

wynika z przyjętego sposobu kompensacji wydłużeń liniowych. Dla przewodów 

spustowych z tworzyw sztucznych przyjmuje się zasadę podziału przewodu 

kanalizacyjnego na odcinki równe wysokości kondygnacji. 
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5.3. Połączenie rur i kształtek 

Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek należy dokonać oględzin tych materiałów. 

Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, pozbawione porów, wgłębień i 

innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym wykonanie połączenia 

zgrzewanego. Należy stosować tylko katalogowe kształtki producenta systemu. 

  

6. Kontrola jakości 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Wszystkie materiały  muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat 

technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w wytycznych producenta . 

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację 

zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i 

aprobatach. 

6.2. Badania w czasie robót 

Badania powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i 

grubości poszczególnych warstw oraz innych robót zanikających. 

6.3. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 

wymagań dotyczących wykonanych podłogi sportowej a w szczególności: 

- zgodności zastosowanego systemu 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów 

- prawidłowości przygotowania podłoży 

- jakości (wyglądu) powierzchni podłóg 

- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i 

dylatacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych 

przed przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 

Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg powinien obejmować: 

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia 

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej 

długości 2 m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit 

pomiędzy łatą a badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  
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7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

8. Odbiór robót 

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót:  

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

- odbiór częściowy  

- odbiór końcowy (ostateczny)  

- odbiór pogwarancyjny 

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

8.3. Odbiór częściowy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

8.4. Odbiór ostateczny robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

8.5. Odbiór pogwarancyjny  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

9. Podstawa płatności 

9.1. Ustalenia ogólne  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

10. Przepisy związane 

PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w 

mieszkaniach. 

Wymagania koordynacyjne elementów wyposażenia i powierzchni  

funkcjonalnych. 

PN-92/B-01706  Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
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PN-87/B-02151 /02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach. 

Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 

/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach, 

izolacyjność akustyczna przegród w budynkach i izolacyjność 

akustyczna  

elementów budowlanych. Wymagania. 

PN-87/B-02156  Akustyka budowlana. Metody pomiaru poziomu dźwięku A w 

budynkach. 

PN-76/B-02440  Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania. 

PN-76/B-02861  Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Suche piony. 

Wymagania i  

badania. 

PN-76/B-02865  Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Przeciwpożarowe 

zaopatrzenie 

wodne. Instalacja wodociągowa wewnętrzna przeciwpożarowa. 

PN-7 l/B-10420  Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-81/B-10800 /00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania 

i  

badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

/04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania 

i  

badania przy odbiorze. Przewody zimnej wody z polichlorku winylu i  

polietylenu. 

PN-85/B-10702  Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-70/C-89015  Rury polietylenowe. Metody badań. 

PN-70/C-89016  Kształtki polietylenowe do łączenia rur polietylenowych. Metody 

badań. 

PN-92/C-89017  Rury z tworzyw sztucznych. Oznaczanie wytrzymałości na ciśnienie  

wewnętrzne. 

PN-93/C-89218  Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów. 

PN-71/H-04651  Ochrona przed korozją. Klasyfikacje i określenia agresywności 

korozyjnej 

środowisk. 

BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary. 

BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne. 

BN-76/8860-01  arkusze 00-04 Elementy mocujące rurociągi. 

BN-85/8862-09  Instalacje wodociągowe. Zbiorniki bezciśnieniowe. Wymagania i 

badania. 

BN-85/8862-10  Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe 
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SST 1.1.3. INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót, prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania 

inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 1 o dwa oddziały 

żłobkowe wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą 

techniczną”  - zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Projekcie Wykonawczym i 

przedmiarach robót – opracowanych przez Pracownię Projektową ARCHidea. 

Podstawą opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury, 

konstrukcji i instalacji, przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki 

budowlanej  

1.2. Zakres stosowania SST  

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robót jako 

pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robót w zakresie przedmiotowej 

inwestycji. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 

instalacji centralnego ogrzewania m.in.: 

- montaż rurociągów 

- izolacja rurociągów 

- montaż grzejników 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

 

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

 

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

 

1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

 

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

 

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
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1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

 

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

 

1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

 

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

 

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

 

1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

1.6. Określenia podstawowe 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

2. Materiały 

2.1. Przewody 

Do montażu przewodów rozprowadzających i gałązek grzejnikowych należy stosować 

rury PE zgrzewane o średnicach zgodnie z dokumentacją projektową. 

Rozprowadzenie pozostałych przewodów poziomych oraz piony grzejne- stalowe 

pozostają bez zmian. 

2.2. Grzejniki 

Jako elementy grzejne zastosować grzejniki płytowe higieniczne. Przy grzejnikach 

zamontować zawory termostatyczne. 

2.3. Armatura 

Jako armaturę odcinającą należy zastosować zawory kulowe o połączeniach 

gwintowanych. Wyposażeniem uzupełniającym grzejnika jest zawór odpowietrzający. 
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3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów. Sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. 

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

3.2. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

5. Wykonanie robót 

5.1. Montaż rurociągów 

W przypadku pionów dwururowych, obejścia pionów gałązkami grzejnikowymi należy 

wykonać od strony pomieszczenia. Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający 

zabezpieczenie ich przed dewastacją. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane 

należy wykonać w tulejach ochronnych umożliwiających swobodne przemieszczanie 

przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie może być wykonane żadne połączenie na 

przewodzie. 

Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy 

zewnętrznej rury przewodu: 

- co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 

- co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop 

Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem 

trwale plastycznie, nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne 

przemieszczanie się i utrudniającym powstanie naprężeń ścinających. 

5.2. Rozprowadzenie do grzejników 

Prowadzenie czynnika grzejnego między pionem a grzejnikiem prowadzić od spodu 

grzejnika. 

Długość poziomej gałązki łączącej grzejnik z pionem nie może być mniejsza niż 0,5 m. 

Minimalne odstępy grzejnika płytowego stalowego od elementów budowlanych winny 

być następujące: 

- od ściany za grzejnikiem 5 cm 

- od podłogi 7 cm 

- od spodu podokiennika (parapetu 7 cm 
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- od tej strony grzejnika z którego boku jest zamontowana armatura grzejnikowa 15 cm 

- od tej strony grzejnika z którego boku jest zamontowana armatura grzejnikowa 25 cm 

dopuszcza się mniejszą odległość od grzejnika płytowego stalowego od ściany, jeżeli 

odległość ta wynika z zamocowania grzejnika przez producenta. 

5.3. Montaż grzejników 

Przyłączenie grzejnika należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta grzejnika. 

Grzejniki należy montować na wspornikach i uchwytach grzejnikowych w sposób trwały. 

Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny być osadzone w przegrodzie 

budowlanej w sposób trwały. Grzejnik powinien opierać się całkowicie na wszystkich 

wspornikach lub stojakach. 

5.4. Montaż armatury 

Przed zainstalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne 

zanieczyszczenia. 

Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby 

była dostępna do obsługi i konserwacji. 

Zawory grzejnikowe połączone bezpośrednio z grzejnikiem nie wymagają dodatkowego 

zamocowania. 

5.5. Próby ciśnieniowe 

Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja podlegająca badaniu, 

powinna być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy wykonywać przy dodatniej 

temperaturze zewnętrznej, a budynek, w którym jest instalacja nie może być 

przemarznięty. Podczas płukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i 

grzejnikowe powinny być całkowicie otwarte, natomiast zawory obejściowe całkowicie 

zamknięte. 

Przed napełnieniem wodą instalacji wyposażonej w odpowietrzniki automatyczna i nie 

wypłukanej, nie należy wkręcać kompletnych automatycznych odpowietrzników, lecz ich 

zawory stopowe. Do chwili skutecznego wypłukania instalacja taka powinna być 

odpowietrzana poprzez ręczne otwieranie zaworów stopowych. Zaleca się połączenie z 

elementem otwierającym zawór stopowy, węża elastycznego, umożliwiającego 

odprowadzenie wody płuczącej do przenośnego zbiornika lub kanalizacji. Dopiero po 

skutecznym wypłukaniu instalacji, w zawór stopowy należy wkręcić automatyczny 

odpowietrznik. 

Bezpośrednio po płukaniu należy instalacje napełnić wodą, uwzględniając jednocześnie 

potrzebę zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jeżeli badania wody stosowanej 

do napełniania i uzupełniania instalacji oraz użyte materiały instalacyjne wymagają 

wprowadzenia go do instalacji. 

Po napełnieniu instalacji zimną wodą i po dokładnym jej odpowietrzeniu należy, przy 

ciśnieniu statycznym słupa wody, dokonać starannego przeglądu instalacji (szczególnie 

połączeń i dławic), w celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki wody lub roszenie i 

czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności. 

Instalację lub jej część, która po napełnieniu wodą nie będzie uruchomiona przed okresem 

występowania ujemnej temperatury zewnętrznej, zaleca się zabezpieczyć przed skutkami 
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zamarznięcia przez zastosowanie wody instalacyjnej ze środkiem obniżającym 

temperaturę jej zamarzania i nie oddziaływującym szkodliwie na elementy instalacji 

 

5.6. Przebieg badania szczelności wodą zimną 

Do instalacji należy podłączyć ręczna pompę do badania szczelności. Pompa powinna być 

wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy. 

Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy 

minimum 150 mm o zakresie o 50 % większym od ciśnienia próbnego i działce 

elementarnej 0,1 bar przy zakresie do 10 bar. 

Badanie szczelności instalacji wodą zimna możemy rozpocząć po okresie co najmniej 

jednej doby od stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym 

czasie przecieków wody lub roszenia. 

Po stwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy zwiększyć 

ciśnienie w instalacji za pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość 

w najniższym punkcie instalacji 

a) Wartość ciśnienia próbnego w najniższym punkcie instalacji należy przyjąć o 2 bary 

większe od ciśnienia roboczego w najniższym punkcie instalacji, lecz nie 

mniejszego niż 4 bary, 

b) Po obserwacji instalacji po zwiększeniu ciśnienia w instalacji do wartości ciśnienia 

próbnego przez czas trwania 30 minut, wyniki badania uznaje się za pozytywne , 

gdy nie stwierdzi się przecieków i roszenia na instalacji, a szczególnie na 

połączeniach i dławicach, jak również manometr nie wykaże spadku ciśnienia. 

c) Co najmniej 3 godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być 

taka sama (różnica temperatury nie powinna przekraczać ± 3 K) i nie powinno 

występować promieniowanie słoneczne. 

d) Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony 

protokół badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane 

badanie oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakończono z wynikiem 

pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole należy jednoznacznie 

zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta badaniem szczelności. 

5.7. Badania odbiorcze poprawności działania i szczelności na gorąco instalacji 

Badanie działania i szczelności na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła 

ciepła, w miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego, 

lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. 

Przed przystąpieniem do badania działania i szczelności na gorąco, budynek powinien być 

ogrzewany co najmniej 3 doby. 

Podczas badania działania i szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich 

połączeń, uszczelnień, dławic itp. oraz skontrolować zdolność wydłużania 

kompensatorów. Wszystkie zauważone nieszczelności i inne usterki należy usunąć. Wynik 

badania uważa się za pozytywny, jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani 

roszenia, a po ochłodzeniu nie stwierdzono uszkodzeń i innych trwałych odkształceń. 

W celu zapewnienia maksymalnej szczelności eksploatacyjnej należy, po badaniu 

szczelności na gorąco zakończonej wynikiem pozytywnym, poddać instalację dodatkowej 

obserwacji. Instalację taka można uznać za spełniającą wymagania szczelności 
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eksploatacyjnej, jeżeli w czasie trzy dobowej obserwacji ubytki wody w zładzie nie 

przekroczyły 0,1 % jego pojemności. 

Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki 

badań. jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin, w którym 

instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

5.8. Pomiary 

Podczas dokonywania odbioru poprawności działania instalacji, pomiary należy 

wykonywać w następujący sposób: 

- Pomiar temperatury zewnętrznej za pomocą termometrów zapewniających 

dokładność odczytu ± 0,5 K. Pomiary należy dokonywać w miejscach zacienionych 

na wysokości 1,5 m nad ziemią i w odległości nie mniejszej niż 2 m od budynku. 

- Pomiar temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność 

odczytu ± 0,5 K. 

- Pomiar spadku ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych 

zapewniających dokładność odczytu nie mniejszą niż 10 Pa. 

- Pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocą 

termometrów zapewniających dokładność odczytu ± 0,5 K. Pomiarów należy 

dokonywać na wysokości 0,75 m nad podłogą, w środku pomieszczenia, a w 

większych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposób, aby odległość punktu 

pomiaru od ściany zewnętrznej nie przekraczała 2,5 m, a odległość między 

punktami pomiarowymi nie przekraczała 10 m. 

Dopuszcza się odchyłkę rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu od temperatury 

założonej w projekcie o ± 1 K przy automatycznej regulacji temperatury powietrza w 

pomieszczeniu 

6. Kontrola jakości 

6.1. Zasady ogólne 

6.1.1. Program Zapewnienia Jakości 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

 

6.1.2. Zasady kontroli jakości robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

 

6.1.3. Badania i pomiary 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

 

6.1.4. Raporty z badań 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

 

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

 

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
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6.1.7. Dokumenty budowy 

 

Dziennik budowy 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

 

 

Rejestr obmiarów 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

 

Dzienniki laboratoryjne 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

 

Pozostałe dokumenty 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1.Badania przed przystąpieniem do robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

8. Odbiór robót 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
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8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

8.3. Odbiór częściowy 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

8.4. Odbiór ostateczny robót rozbiórkowych 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

 

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ustalenia ogólne 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

10. Przepisy związane 

PN-88/B-01058  Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w 

mieszkaniach.  

Wymagania koordynacyjne elementów wyposażenia i powierzchni 

funkcjonalnych. 

PN-87/B-02151 /02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w 

pomieszczeniach. 

/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach,  

izolacyjność akustyczna przegród w budynkach i izolacyjność 

akustyczna  

elementów budowlanych. Wymagania. 

PN-87/B-02156  Akustyka budowlana. Metody pomiaru poziomu dźwięku A w 

budynkach. 

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

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

PN-71/H-04651  Ochrona przed korozją. Klasyfikacje i określenia agresywności 

korozyjnej  

środowisk. 
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BN-76/8860-01  arkusze 00-04 Elementy mocujące rurociągi. 

PB-84/B-01400  Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach. 

PN-90/B-01421  Ciepłownictwo, terminologia. 

PN-90/B-1430  Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. 

PN-91/B-02020  Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. PN-87/B-

02151/02  

Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 

Dopuszczalna  

wartość poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 

PN-82/B-02402  Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w 

budynkach. 

PN-82/B-02403  Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 

PB-87/B-02411  Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwo stałe. Wymagania. 

PN-91/B-02413  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych  

systemu otwartego. Wymagania. 

 

PN-91/B-02414  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych  

systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.  

Wymagania. 

PN-91/B-0241*5  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych 

zamkniętych  

systemów ciepłowniczych. Wymagania. 

PN-91/B-02416  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych  

systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania. 

PN-91/B-02419  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczy 

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

Wymagania. 

PN-85/B-02421  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, 

armatury i urządzeń. Wymagania i badania. 

PN-83/B-03406  Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania ciepła pomieszczeń o 

kubaturze do 600 m . 

PN-83/B-03430  Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i 

użyteczności publicznej. Wymagania. 

PN-64/B-10400  Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-85/C-04601  Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania jakości wody 

dla kotłów wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych. 

PN-93/C-04607  Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości 

wody. 

PN-74/H-74200  Rury stalowe ze szwem gwintowane. 

PN-79/H-74244  Rury stalowe ze szwem przewodowe. 

PN-90/H-83131 /0l Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogólne wymagania i badania. 
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PN-79/H-97053  Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne 

wytyczne. 

PN-79/H-97070  Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe, wytyczne ogólne. 

PN-76/M-34034 Rurociągi. Zasady obliczeń strat ciśnienia. 

PN-87/M-35350  Kotły grzewcze wodne niskotemperaturowe gazowe. Wymagania i 

badania. 

PN-86/M-44015  Pompy. Ogólne wymagania i badania. 

PN-83/M-44321  Pompy odśrodkowe do instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej 

wody użytkowej. Podstawowe parametry i główne wymiary. 

PN-82/M-74101  Armatura przemysłowa. Zawory bezpieczeństwa. Wymagania i 

badania. 

PN-90/M-75003  Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i 

badania. 

PN-91/M-75009  Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 

Wymagania i badania. 

PN-90/M-75010  Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania. 

BN-76/8860-01 /0l Elementy mocujące rurociągi. Uchwyty do rur stalowych. 

/03 Elementy mocujące rurociągu. Zawieszenia do rur, części. 

BN-75/8864-13 Centralne ogrzewanie. Odstępy grzejników od elementów 

budowlanych. Wymiary. 

BN-90/8864-46  Ciepłownictwo. Węzły ciepłownicze. Klasyfikacja, wymagania i 

badania przy odbiorze. 

BN-85/8864-48  Ogrzewnictwo. Grzejniki. Badania cieplne i hydrauliczne. 

BN-76/8864-49  Centralne ogrzewanie. Grzejniki rurowe gładkie. 

BN-80/8864-54  Grzejniki rurowe stalowe ożebrowane z rur o średnicy 42 mm. 

BN-84/8864-55  Wymienniki ciepła przepływowe płaszczowo-rurowe. Wymagania i 

badania. 

BN-84/8864-56  Centralne ogrzewanie. Grzejniki stalowe członowe. 

BN-85/8864-60  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Odmulniki. Wymagania i badania. 

BN-80/9055-02 /00-02 Centralne ogrzewanie. Elementy mocujące grzejniki. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. 

Instalacja 

sanitarna i przemysłowa. Arkady. Warszawa 1988. 
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SST 1.1.4. INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót, prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania 

inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 1 o dwa oddziały 

żłobkowe wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą 

techniczną”  - zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Projekcie Wykonawczym i 

przedmiarach robót – opracowanych przez Pracownię Projektową ARCHidea. 

Podstawą opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury, 

konstrukcji i instalacji, przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki 

budowlanej  

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót  

45331210-1 Instalowanie wentylacji 

1.6. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

2. Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 

Materiały stosowane do montażu instalacji wentylacji powinny mieć: 

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm z 

europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, tub 
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- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 

producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez 

Komisję Europejską, lub 

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z 

Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób 

budowlany 

 

2.2. Kanały i kształtki ze stali ocynkowanej 

Do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej zastosowano kanały prostokątne i 

okrągłe wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej łączonej przez profile kołnierzowe. 

Wymiary kanałów i grubość blachy należy przyjmować wg BN-70/8865-05. 

2.3. Kratki wentylacyjne i przepustnice 

W celu regulacji instalacji wentylacji mechanicznej i zapewnienie dopływu ilości powietrza 

do danego pomieszczenia określonej w dokumentacji technicznej zastosowano kratki 

wentylacyjne nawiewne i wyciągowe z przepustnicą. Umożliwiają one regulacje strumienia 

powietrza w pomieszczeniach. 

2.4. Agregaty grzewczo wentylacyjne 

Nawiew powietrza do pomieszczeń zapewniać będzie centrala wentylacyjna: 

Centrala wentylacyjna podwieszana z nagrzewnica elektryczna, płaszczami 

amortyzacyjnymi i przepustnica na kanale czerpni. V=1100 m3/h, Ne=7,5+2x0,5 kW, 

G=127kg 

3. Sprzęt 

Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak tez 

przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 

wyładunku materiałów. Sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

inwestora. Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

4. Transport 

4.1.  Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w SST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu kanałów 

Kanały należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami 

posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza pojazd 

końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m, jeżeli przewożone są luźno ułożone kanały, to 
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przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1 

m, podczas transportu kanały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez 

metalowe części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp.  

 

Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie 

tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu, podczas 

transportu kanały powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma 

samochodu powinna być ustawiona w poziomie. 

Podczas prac przeładunkowych, kanałów nie należy rzucać Transport rur nie 

pakietowanych w samochodzie powinien odbywać się przy równym ułożeniu kanałów na 

podkładach drewnianych Wykonawca powinien zabezpieczyć wyroby przewożone w 

pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności 

występujących w czasie ruchu pojazdów. 

Pierwszą warstwę kanałów należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne 

warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym 

(o grubości od 2 do 4 cm po ugnieceniu). Według istniejących zaleceń przewóz powinien 

odbywać się przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C. 

4.3. Wymagania dotyczące przewozu armatury 

Armaturę należy przewozić pakowaną w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem, 

uszkodzeniem mechanicznym i wpływami czynników atmosferycznych. 

4.4. Transport central 

Transport central powinien odbywać się krytymi środkami transportu lub pod przykryciem 

brezentowym. Przy transporcie należy tak umocować urządzenia aby uniemożliwić im 

przesuwanie się lub przewracanie. 

Wyładunek powinien być ostrożny bez rzucania. Bezpośrednio po dostarczeniu urządzenia 

na miejsce należy sprawdzić stan opakowania oraz komplet dokumentacji. Rozładowanie 

ze środka transportu i transport na miejsce montażu centrali powinien odbywać się przy 

pomocy wózka widłowego lub dźwigu. Po zmontowaniu bloków central należy 

transportować je wyłącznie w pozycji ich normalnej pracy i nie należy składować stawiając 

jeden blok na drugim. Centrale lub ich elementy należy składować w pomieszczeniach, w 

których: 

- wilgotność względna φ<80% przy t=20ºC 

- temperatura otoczenia -40ºC < t < 60ºC (dla bloków nawilżania dyszowego t >5ºC ) 

- do urządzeń nie powinny mieć dostępu pyły, gazy i pary żrące oraz inne substancje 

chemiczne działające korodująco na wyposażenie i elementy konstrukcyjne 

urządzenia. 

Na okres składowania opakowanie foliowe musi być rozszczelnione. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  
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5.2. Montaż kanałów 

Kanały wentylacyjne powinny mieć szczelne połączenie kołnierzowe. Maksymalnie 

dopuszczalny luz między kołnierzami dwu sąsiednich odcinków kanału przed założeniem 

uszczelki nie może przekraczać 2,0 mm. 

Do uszczelnienia połączeń kołnierzowych stosować należy uszczelki gumowe. Nie należy 

uszczelniać połączeń sznurem korkowym. 

Śruby łączące odcinki kanałów należy skręcać nakrętkami sześciokątnymi, zakładanymi z 

jednej strony kołnierza; śruby nie powinny wystawać poza nakrętki więcej niż na wysokość 

połowy nakrętki śruby. 

Skręcanie śrub przy wszystkich połączeniach kołnierzowych należy wykonywać 

równocześnie parami, po dwie przeciwległe leżące śruby. 

Kanały wentylacyjne należy mocować na wieszakach, wspornikach lub na innych 

podporach. 

Między kanałem a konstrukcją podtrzymującą należy dawać podkładki amortyzujące z 

płyty pilśniowej, twardej o grubości 5 mm. 

 

Kanały wentylacyjne przechodzące przez stropy lub ściany powinny być obłożone 

podkładkami amortyzacyjnymi z płyty pilśniowej na grubości ściany lub stropu. 

Kanały przechodzące przez dach należy zaopatrzyć w typową podstawę dachową 

niezależnie od tego, czy są zakończone wywietrznikami czy daszkami. 

Kanały wentylacyjne prowadzące powietrze o wilgotności względnej powyżej 80°/o 

powinny być ułożone ze spadkiem co najmniej 5‰ w kierunku wentylatora. W najniższym 

punkcie kanału przed wentylatorem powinien być wmontowany króciec odwadniający z 

zaworem lub syfonem, z odprowadzeniem do kanalizacji. 

Jeżeli różnica temperatur powietrza prowadzonego kanałami i powietrza otaczającego 

kanały wynosi więcej niż 15°C, na kanałach należy •wykonać izolację cieplną. 

W zasadzie tłumiki akustyczne powinny być usytuowane w nadciśnieniowej części 

urządzeń wentylacyjnych nawiewnych oraz w podciśnieniowej części urządzeń 

wentylacyjnych wywiewnych, między wentylatorami a pierwszymi odgałęzieniami 

kanałów wentylacyjnych; stosowanie tłumików na odgałęzieniach jest dopuszczalne w 

wyjątkowych przypadkach. 

Przejścia kanałów przez mury ogniowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych; 

przestrzeń między zewnętrzną powierzchnią kanału i murem powinna być uszczelniona 

zaprawą cementową po obu stronach przejścia powinny być osadzone kołnierze, ściśle 

przylegające do ścian kanału. Po zewnętrznej stronie ściany ogniowej, oddzielającej 

pomieszczenie o większym zagrożeniu pożarowym, na kanale wentylacyjnym powinna być 

ustawiona szczelna zasuwa lub klapa uruchamiana automatycznie, np. urządzeniem 

topikowym. 

Czerpnie ścienne należy sytuować na wysokości co najmniej 3 m ponad poziomem terenu, 

w wyjątkowych uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest sytuowanie czerpni na 

wysokości mniejszej, lecz nie niższej niż 0,5 m ponad poziomem terenu. 

Czerpnie ścienne należy sytuować w odległości poziomej co najmniej 10 m od wyrzutni 

powietrza niezapylonego lub od świetlików otwieralnych. W przypadku konieczności 

usytuowania czerpni w mniejszej odległości poziomej, należy ją umieścić co najmniej 3 m 

poniżej wyrzutni. Nie dotyczy urządzeń ze zintegrowanym wlotem i wylotem powietrza. 

Zaleca się stosowanie czerpni na ścianach od strony północnej, północnowschodniej lub 

północnozachodniej; czerpnie umieszczone na ścianach innych powinny być osłonięte 

przed działaniem promieni słonecznych. 
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Usytuowanie czerpni ściennej powinno zapewniać czerpanie powietrza z przestrzeni, w 

której istnieje przewiew. Czerpnie terenowe powinny być usytuowane w odległości co 

najmniej 6 m od tras komunikacyjnych. Wentylacyjne czerpnie dachowe można stosować 

w wyjątkowych przypadkach, gdy względy budowlane lub inne uniemożliwiają 

zastosowanie czerpni ściennych lub terenowych. Odległość dolnej krawędzi otworu czerpni 

dachowej od poziomu dachu nie powinna być mniejsza niż 0,5 m. Czerpnie te powinny być 

usytuowane w miejscach odsłoniętych i przewiewnych. 

Otwór umieszczonej na dachu wyrzutni powietrza niezapylonego powinien znajdować się o 

3 m powyżej otworu czerpni, a przy wyrzutni powietrza zapylonego o 10 m powyżej 

otworu czerpni. W przypadkach niemożności utrzymania ww. różnicy poziomów, 

dopuszcza się jej zmniejszenie, lecz nie więcej niż do połowy, przy zachowaniu warunku, 

że otwór czerpni będzie usytuowany poniżej otworu wyrzutni w odległości poziomej co 

najmniej o: 

- 2 m — przy usuwaniu powietrza niezapylonego, 

- 6 m — przy usuwaniu powietrza zapylonego. 

Mechanizmy nastawcze kratek wentylacyjnych powinny być łatwo dostępne i tak 

wykonane, aby żaluzje i prowadnice można było łatwo ustawiać pod każdym kątem w 

zakresie położeń granicznych. 

5.3. Próby urządzeń wentylacyjnych 

Przed przystąpieniem do prób urządzeń wentylacyjnych należy dokonać przeglądu 

zamontowanych urządzeń i po stwierdzeniu ich zgodności dopuścić je do próbnego ruchu. 

Przed uruchomieniem urządzeń wentylacyjnych należy sprawdzić działanie i ustawienie 

przepustnic, zasuw i kratek nawiewno-wyciągowych, zamoczyć w oleju i ułożyć działki 

filtrów olejowych lub napełnić olejem wannę filtru obrotowego, otworzyć dopływ czynnika 

grzejnego do nagrzewnic, otworzyć dopływ wody do wanny komory zraszania, uruchomić 

aparaturę automatycznej regulacji. 

Próbny ruch urządzeń powinien trwać nieprzerwanie 72 godz. 

W czasie próbnego ruchu urządzeń wentylacyjnych należy kontrolować: 

- prawidłowość pracy silników elektrycznych, 

- temperaturę wentylatorów (temperatura dopuszczalna 50°C), 

- szczelność komory zraszania oraz prawidłowość działania dysz wodnych. 

- prawidłowość pracy nagrzewnic ramowych, 

- prawidłowość pracy aparatury automatycznej regulacji. 

W czasie próbnego ruchu należy dokonać regulacji oraz pomiarów urządzeń. Regulacja 

urządzeń wentylacyjnych powinna obejmować: 

- pomiary wstępne przed regulacją, 

- regulację sieci i elementów zakończających oraz pomiary sprawdzające. 

- sprawdzenie wydajności i całkowitego sprężu wentylatora, 

- sprawdzenie liczby obrotów wentylatora, 

- sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego i wywiewanego, 

- sprawdzenie wydajności powietrznych otworów wentylacyjnych, 

- sprawdzenie osiąganego natężenia hałasu w pomieszczeniach. 

Po zakończeniu próbnego ruchu urządzeń wentylacyjnych należy wykonać sprawozdanie z 

regulacji i pomiarów z naniesieniem rzeczywistych wydajności na schemat 

aksonometryczny instalacji. Wyniki badań i pomiarów powinny być podpisane przez 

wykonawcę i inspektora nadzoru. 
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Za pozytywne należy uznać osiągnięcie następujących rezultatów: 

- wydajność wentylatorów wynikająca z bezpośrednich ich pomiarów wynosi ±10%> 

w stosunku do tabliczki znamionowej, 

- wydajność wentylatorów wynikająca z bilansu powietrznego kratek wentylacyjnych 

lub ssawek itp. wynosi ±20%; dopuszcza się odchyłkę ilości powietrza dla 

poszczególnych kratek nawiewno-wywiewnych ±20%, przy jednoczesnym 

zachowaniu sumarycznej ilości powietrza w pomieszczeniu ±10% w stosunku do 

założonej w projekcie technicznym, 

- temperatura powietrza nawiewnego różni się od założonej w projekcie urządzeń 

wentylacyjnych ±5°C. 

Pozytywna ocena prób i uruchomienia stanowi podstawę do podjęcia pracy przez komisję 

końcowego odbioru urządzeń. 

 

6. Kontrola jakości 

6.1. Zasady ogólne 

6.1.1. Program Zapewnienia Jakości 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

 

6.1.2. Zasady kontroli jakości robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

 

6.1.3. Badania i pomiary 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

 

6.1.4. Raporty z badań 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

 

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

 

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

 

6.1.7. Dokumenty budowy 

 

Dziennik budowy 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

 

Rejestr obmiarów 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

 

Dzienniki laboratoryjne 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
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Pozostałe dokumenty 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1.Badania przed przystąpieniem do robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

8. Odbiór robót 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

8.3. Odbiór częściowy 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

8.4. Odbiór ostateczny robót rozbiórkowych 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
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8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ustalenia ogólne 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

10. Przepisy związane 

PN-B/76002   Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów, kształtek wentyl, 

blaszanych. 

PN-B/76001   Wentylacja - Przewody wentylacyjne (szczelność, wymagania, 

badania). 

PN-ISO/5221   Metody pomiaru przepływu strumienia powietrza w przewodzie. 

PN-B/76003   Wentylacja i Klimatyzacja (filtry powietrza - klasy jakości). 

PN-EN 1822-5:2009  Wysokoskuteczne filtry powietrza (EPA, HEPA i ULPA). Część 5: 

Określanie  

skuteczności filtru 

PN-91/W-75053  Klimatyzacja i wentylacja central manewrowo-kontrolnych na 

statkach 

PN-91/W-75051  Klimatyzacja i wentylacja pomieszczeń mieszkalnych na statkach. 

PN-83/M-52020  Urządzenia techniki powietrza. Terminologia. 

PN-76/M-43121  Wentylatory. Metody pomiaru drgań. 

PN-80/M-43122  Wentylatory. Hałas. Wartości dopuszczalne. 

PN-86/M-52018  Wentylatory. Główne wymiary. 

PN 86/M-52019  Materiały filtracyjne włókiennicze filtrów przemysłowych. 

PN-76/B-03420  Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 

zewnętrznego. 

PN-83/B-03430  Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i  

użyteczności publicznej. 

PN-78/B-03421  Wentylacja Klimatyzacja Parametry obliczeniowe powietrza 

wewnętrznego w 

pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 

PN-73/B-03431  Wentylacja mechaniczna w budownictwie. 

PN-67/B-03432  Wentylacja naturalna w budownictwie przemysłowym. 

PN-78/B-10440  Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. 

PN-87/B-03433  Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach 

mieszkalnych 

wielorodzinnych. 

PN-87/E-08214/01  Nawilżacze powietrza. Bezpieczeństwo użytkowania. 

PN-87/E-08214/03  Nawilżacze powietrza. Parametry i wymagania funkcjonalne. 

PN-87/E-8214/02  Nawilżacze powietrza. Metody badań cech funkcjonalnych. 

PN-87/E-08214/04  Nawilżacze powietrza. Postanowienia uzupełniające. 
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PN-93/B-02869  Przewody wentylacyjne. Badania odporności ogniowej. 

PN-67/B-03410  Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodów wentylacyjnych. 

PN-89/B-01410  Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady 

wykonywania 

oznaczenia. 

PN-86/M-52017  Klimatyzatory powietrza. Szeregi podstawowych parametrów. 

PN-68/B-01411  Wentylacja. Urządzenia i elementy urządzeń wentylacyjnych. 

PN-93/B-02869  Badania odporności ogniowej. Przewody wentylacyjne. 

PN-67/B-03410  Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodów wentylacyjnych. 

PN-89/B-10425  Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. 

Wymagania 

techniczne i badania przy odbiorze. 

PN-72/M-43120  Wentylatory. Metody pomiaru hałasu 

PN-77/M-43021  Wentylatory. Ogólne wymagania i badania. 

PN-62/M-43050  Dmuchawy. Podział i symbole. 

PN-92/M-43011  Wentylatory. Podział i terminologia. 

PN-92/M-43004  Wentylatory ogólnego przeznaczenia. Kołnierze okrągłe. Wymiary. 

PN-79/M-43003  Wentylatory. Przyłącza kołnierzowe. Wytyczne doboru wymiarów. 

PN-85/E-08212/04  Elektryczne przyrządy powszechnego użytku. Wentylatory. 

Postanowienia 

uzupełniające 

PN-85/E-O8212/03  Elektryczne przyrządy powszechnego użytku. Wentylatory. 

Parametry 

wymagania funkcjonalne. 

PN-90/E-08212/01  Elektryczne przyrządy powszechnego użytku. Wentylatory. 

Bezpieczeństwo  

użytkowania. 

PN-85/E-08212/02  Elektryczne przyrządy powszechnego użytku. Wentylatory. Metody 

badań 

cech funkcjonalnych 

PN-B-76001:1996  Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i 

badania 

PN-B-76002:1996  Wentylacja Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek 

wentylacyjnych 

blaszanych 


