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NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY 

ST                   specyfikacja techniczna 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem prac remontowych  związanych 
Przebudowa z rozbudowa budynku Urzędu Gminy  w Święciechowie przy ul. Ulańskiej 4 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi  dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót budowlanych . 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową  . 
1.3.1. Przekazanie terenu budowy 
 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi oraz  egzemplarz kosztorysu przetargowego . 
1.3.2. Dokumentacja projektowa 
 Dokumentacja projektowa będzie zawierać opisy techniczne ogólnego remontu 
budynku Urzędu Gminy w Święciechowie przy ul. Ułańskiej 4 
. 
1.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy poprzez 
ogrodzenie stałe wraz z umieszczeniem tablic ostrzegawczych i informacyjnych . 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest włączony w cenę umowną. 
1.3.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
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1.3.5. Ochrona przeciwpożarowa 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
przez odpowiednie przepisy. 
 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. 
1.3.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 
dopuszczone do użycia. 
1.3.7. 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 . 
 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.3.8. Ochrona i utrzymanie robót 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót . 
  
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN 
przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone 
przez producenta w taki dokument. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Sprzęt do wykonywania robót budowlanych 
 Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni betonowej powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- Wyciąg 
-Betoniarka, 
-Środek transportowy , 
-Spawarka elektryczna wirująca  
-Ciągnik kołowy , 
-Żuraw samochodowy, 
-Koparka na podwoziu ciągnika kołowego , 
-Sprzęt dekarski , 
-Sprzęt pomocniczy 
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4. TRANSPORT 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową. 
 
6. KONRTOLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości  
 
 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inżyniera programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez inspektora nadzoru. 
  
6.2. 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.  
 
6.3. Dokumenty budowy 
 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz dziennika budowy i księgi obmiarów  
następujące dokumenty: 
pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
protokoły przekazania terenu budowy, 
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
protokoły odbioru robót, 
protokoły z narad i ustaleń, 
korespondencję na budowie. 
 Przechowywanie dokumentów budowy 
 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 
 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową  w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
  



 4 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 W zależności od ustaleń  roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
odbiorowi ostatecznemu, 
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 w formie pisemnej 
zawiadamiając  pismem do Zamawiającego z  jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 
nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 
dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora nadzoru. 
 . 
8.3. Odbiór ostateczny robót 
 
8.3.1. 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 w formie pisemnej  z bezzwłocznym powiadomieniem  o 
tym fakcie Inspektora nadzoru. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie  
 
8.3.2.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, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową 
. 
 
8.3.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 
protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami jeżeli takowe wystąpiły 
w trakcie realizacji umowy ,dziennik budowy , księgę obmiarów , deklaracje zgodności 
lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów . 
8.4. Odbiór pogwarancyjny 
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 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
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 
w dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy ,wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi 
kosztami, koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, podatki obliczone zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
 
 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414). 
 
Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. 
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29). 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

BRANŻA ELEKTRYCZNA 
 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
Przebudowa z rozbudową budynku urzędu gminy w Święciechowie przy  
ul. Ułańskiej 4, dz. nr 85/1, ark. mapy nr 1. 
 
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych, związanych z układaniem i montażem elementów 
instalacji elektrycznej w budynku oraz na jego zapleczu, objętych zakresem 
projektu. 
Projektant sporządzający dokumentację projektową i specyfikację techniczną 
wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej 
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych 
projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz warunki 
realizacji robót, niezbędne do uzyskania wymaganego standardu i jakości robót.  
 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
1.3.1 Opracowanie dokumentacji powykonawczej 
Zgodnie z Prawem budowlanym do podstawowych obowiązków Kierownika 
budowy należy przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu 
budowlanego. Dokumentacja powykonawcza to dokumentacja budowy z 
naniesionymi zmianami w trakcie wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami wykonawczymi. Przez dokumentację budowy należy rozumieć 
pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 
budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki 
i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 
przypadku realizacji obiektu metodą montażu – także dziennik montażu. 
 
1.3.2 Roboty tymczasowe 
Roboty tymczasowe to roboty potrzebne do wykonania robót podstawowych. Nie 
są jednak przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót 
podstawowych. Roboty tymczasowe obejmują m.in. zaplecze tymczasowe budowy, 
tymczasowe konstrukcje rusztowań, a także prace, które są odnawiane np. podczas 
niesprzyjających warunków atmosferycznych. Koszty robót tymczasowych 
zazwyczaj są wliczane w koszty ogólne budowy. W przypadku robót 
tymczasowych o znacznej wartości, Wykonawca i Zamawiający osiągną 
porozumienie o odrębnym rozliczeniu robót tymczasowych. Roboty tymczasowe 
należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz wiedzą 
techniczną. 
 
1.4 Informacje o terenie budowy 
Wykonawca zobowiązany jest znać obowiązujące przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami budowlanymi i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych przepisów podczas prowadzenia robót budowlanych.  
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Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
robót budowlanych, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca 
dostarczy, zainstaluje, będzie utrzymywać i zdemontuje tymczasowe urządzenia 
oraz wszelkie inne środki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania terenu 
budowy i zabezpieczenia robót budowlanych.  
Wykonawca odpowiada za ochronę urządzeń na powierzchni ziemi oraz pod 
ziemią. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniami tych urządzeń w czasie trwania robót. W przypadku uszkodzenia 
tych urządzeń Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowane podmioty oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy niezbędnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia urządzeń na powierzchni 
ziemi oraz pod ziemią. 
Wykonawca ma obowiązek znać, a także podejmować wszelkie uzasadnione kroki 
mające na celu stosowanie się do przepisów dotyczących ochrony środowiska na 
terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń i uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej, a wynikających z przyczyn powstałych w 
następstwie sposobu jego działania. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz innych warunkach nie spełniających odpowiednich przepisów. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne, sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat przeprowadzanych robót lub przez jego pracowników. 
 
1.5 Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia (Wspólny 
słownik zamówień CPV) 
45000000-7 – Roboty budowlane 
45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach 
45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne 
45311000-0 – Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
45312310-3 – Ochrona odgromowa 
45312311-0 – Montaż instalacji piorunochronnej 
45315300-1 – Instalacje zasilania elektrycznego 
45315600-4 – Instalacje niskiego napięcia 
45316000-5 – Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 
45317300-5 – Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych 
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1.6 Określenia podstawowe 
Specyfikacja techniczna – stanowi opracowania zawierające w szczególności zbiory 
wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w 
zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów 
budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, 
Aprobata techniczna – dokument stwierdzający przydatność danego wyrobu do 
określonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań 
podstawowych wyrobu oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań. 
Deklaracja zgodności – dokument w formie oświadczenia wydany przez 
producenta, stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi 
aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną 
dla danego materiału lub wyrobu. 
Certyfikat zgodności – dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą 
(certyfikującą), stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi 
aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną 
dla badanego materiału lub wyrobu. 
Część przewodząca czynna – przewód lub inny element przewodzący, będący 
częścią instalacji lub urządzenia elektrycznego, który w warunkach normalnej 
pracy instalacji elektrycznej znajduje się pod napięciem, a nie spełnia funkcji 
przewodu ochronnego. 
Część przewodząca dostępna – przewodząca część instalacji lub urządzenia 
elektrycznego, będąca w zasięgu ręki, która podczas normalnej pracy nie jest pod 
napięciem, jednak może się pod nim znaleźć w przypadku awarii. 
Część przewodząca obca – przewodząca część nie będąca częścią instalacji lub 
urządzenia elektrycznego. 
Napięcie dotykowe – napięcie pojawiające się przy zwarciu doziemnym pomiędzy 
przewodzącą częścią, która może być dotknięta przez człowieka, a miejscem na 
ziemi, na którym znajdują się stopy. 
Stopień ochrony IP – miara ochrony zapewnianej przez obudowy przed dostępem 
do części niebezpiecznych, wnikaniem obcych ciał stałych i wody, 
Obwód instalacji elektrycznej – zespół elementów połączonych pośrednio lub 
bezpośrednio ze źródłem energii elektrycznej, z wykorzystaniem zabezpieczenia 
nadmiarowo-prądowego oraz odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. 
W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, przewody 
ochronne oraz wszelkie urządzenia, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne. 
Klasa ochronności – umowne oznaczenie cechu urządzeń elektrycznych, z punktu 
widzenia ochrony przeciwporażeniowej. 
Urządzenia elektryczne – wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej 
przeznaczone do wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub do 
przetwarzania w inną formę energii. 
Oprawa oświetleniowa – kompletne urządzenie służące do połączenia z instalacją 
elektryczną, ochrony źródła światła przed wpływami zewnętrznymi, a także do 
uzyskania odpowiednich parametrów świetlnych. Ułatwia właściwe 
umiejscowienie i bezpieczną eksploatację źródeł światła, tworzy estetyczne formy 
wizualne dla danego typu pomieszczenia.  
Rozdzielnica – zespół aparatury odpowiednio dobranej i połączonej w bloki 
funkcjonalne, służący do zasilania odbiorników energii elektrycznej, 
zabezpieczania przewodów elektrycznych przed przetężeniem, realizacji 
wyznaczonych zadań oraz kontroli obwodów instalacji elektrycznej.  
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Uziemienie – zintegrowany zespół środków i urządzeń służący do zapewnienia 
bezpieczeństwa z punktu widzenia ochrony przeciwporażeniowej, odgromowej i 
przeciwprzepięciowej.  
Uziom – przewodnik umieszczony bezpośrednio w ziemi lub betonie o 
odpowiednio dużej powierzchni styku w celu zapewnienia odpowiedniej rezystancji 
uziemienia. 
Przewód uziemiający – przewodnik łączący uziemiany element z uziemieniem, 
wystający ponad ziemię. 
Przewody odprowadzające – górna część urządzenia piorunochronnego 
przeznaczona do odprowadzenia energii pioruna od siatki zwodów do uziemienia.  
Zwody – górna część urządzenia piorunochronnego przeznaczona do 
przechwytywania uderzenia pioruna.  
Połączenia wyrównawcze – elektryczne połączenie części przewodzących 
dostępnych i części przewodzących obcych, w celu wyrównania różnicy 
potencjałów. 
Szyna uziemiająca – przeznaczona do przyłączania do uziemienia części 
przewodzących dostępnych i obcych. 
Ogranicznik przepięć - urządzenie do ochrony urządzeń elektrycznych i 
elektronicznych przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami w sieci 
elektroenergetycznej. 
Przewody elektryczne – urządzenia służące do dostarczania energii elektrycznej, 
sygnałów i impulsów elektrycznych w wybrane miejsce. 
Kabel elektroenergetyczny – przewód elektryczny przystosowany do umieszczenia 
w ziemi. 
Żyła robocza – izolowana żyła wykonana z miedzi lub aluminium w przewodzie 
lub kablu elektrycznym, służy do przesyłania energii elektrycznej.  
Żyła neutralna – izolowana żyła robocza, oznaczona kolorem niebieskim, w 
kablach czterożyłowych pełni rolę przewodu ochronno-neutralnego.  
Żyła ochronna – izolowana żyła w kablu elektroenergetycznym, oznaczona barwą 
zielono-żółtą, bezwzględnie wymagana przez określone środki ochrony 
przeciwporażeniowej.  
Skrzyżowanie – miejsce na trasie kabla, w którym rzuty poziome rożnych linii 
kablowych pokrywają się lub przecinają. 
Zbliżenie – miejsce na trasie kabla, w którym odległość pomiędzy rożnymi liniami 
kablowymi, urządzeniami sieci podziemnych jest mniejsza niż odległość 
dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon 
zabezpieczających oraz nie występuje skrzyżowanie. 
Rura ochronna – konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla lub przewodu przed 
uszkodzeniem mechanicznym, spowodowanym czynnikami zewnętrznymi. 
 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
Materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach 
odniesienia (normach, aprobatach technicznych). Wszelkie nazwy własne 
produktów i materiałów przywołane w projekcie i specyfikacji technicznej służą 
ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów 
technicznych dla projektowanych rozwiązań.  
 
2.1 Warunki dostawy materiałów 
Wykonawca może dostarczyć materiały na budowę, jeśli spełni następujące 
warunki: 
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• uzyska akceptację inwestora, 
• materiały są zgodne z wymaganiami projektu i specyfikacji technicznej, 

• materiały są właściwie zabezpieczone i oznakowane, 
• materiały posiadają dokumenty świadczące o dopuszczeniu do stosowania. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z 
dostarczeniem materiałów niezbędnych do wykonania robót. Materiały nie 
spełniające powyższych warunków zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały wbudowane lub 
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca 
wymieni je na właściwe, na własny koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy 
Inspektor nadzoru inwestorskiego może uznać wadę za niemającą znaczącego 
wpływu na jakość i funkcjonowanie instalacji i ustalić zakres oraz wielkość 
potrąceń za obniżoną jakość. 
  
2.2 Transport materiałów 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie uszkodzą 
przewożonych materiałów. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy 
transportowe powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów na i z terenu budowy. W przypadku transportu nietypowych 
ładunków, Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od odpowiednich 
organów i w sposób ciągły, o każdym takim transporcie, będzie powiadamiał 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco oraz na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia oraz inne skutki 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren 
budowy. 
 

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami, niesprzyjającymi warunkami 
atmosferycznymi oraz zachowały swoją jakość i właściwości. Miejsca czasowego 
składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Kierownikiem budowy lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i maszyn, które 
nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt i 
maszyny używane do robót powinny być zgodne z ofertą Wykonawcy i powinny 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w dokumentach 
organizacji robót. Wykonawca dostarczy Kierownikowi budowy kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu i maszyn do użytkowania. 
Sprzęt i maszyny będące własnością Wykonawcy bądź wynajęte mają być 
utrzymywane w stanie sprawności i gotowości do pracy. Sprzęt i maszyny powinny 
być zgodne z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 
środowiska oraz przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jakikolwiek sprzęt i 
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maszyny nie spełniające warunków specyfikacji technicznej zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 
 
4. Wymagania dotyczące środków transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie uszkodzą 
przewożonych materiałów, sprzętu lub maszyn. Przy ruchu na drogach publicznych 
pojazdy transportowe powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń 
obciążenia na oś przy transporcie materiałów, sprzętu lub maszyn na i z terenu 
budowy. W przypadku transportu nietypowych ładunków, Wykonawca uzyska 
wszelkie niezbędne zezwolenia od odpowiednich organów i w sposób ciągły, o 
każdym takim transporcie, będzie powiadamiał Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco oraz na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia, uszkodzenia oraz inne skutki spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 
 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót 
5.1 Zgodność robót z projektem i specyfikacją techniczną 
Podstawą wyceny i wykonania robót jest projekt oraz specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót budowlanych, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich obowiązują jak dla całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uchybień w dokumentacji, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego i 
Projektanta, który dokona odpowiednich poprawek. Wszystkie wykonane roboty i 
dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną. Dane określone w projekcie i w specyfikacji technicznej będą uważane 
za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia, pod warunkiem 
akceptacji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przy wykonywaniu robót 
należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz obowiązujące przepisy, 
w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji.  
5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, 
dokumentami organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Roboty ulegające zakryciu, po odbiorze przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót 
zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Polecenia Inspektora 
nadzoru inwestorskiego, dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 
ponosi Wykonawca. 
 
6.Działania związane z kontrolą jakości materiałów i robót 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
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materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami projektu i specyfikacji technicznej. Inspektor 
nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie mieć 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich 
inspekcji. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie przekazywać Wykonawcy 
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 
na wyniki badań, Inspektor nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma użycie 
badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
 
6.2 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek 
badania, stosować należy wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 
badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o miejscu i 
terminie pomiarów lub badań. Po wykonaniu pomiarów lub badań, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
6.3 Raporty z badań 
Wyniki badań będą przekazywane Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
niezwłocznie, na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, przez niego zaakceptowanych.  
 
7. Wymagania dotyczące obmiaru robót 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
umowie. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, 
zgodnie z dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów, stanowiącej dokument 
pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
nadzoru inwestorskiego, o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek błąd lub rozbieżności z ilością 
robót podanych w kosztorysie nie zwalniają Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione w uzgodnieniu z Inspektorem 
nadzoru inwestorskiego na piśmie.  
 
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
 
8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie jakości 
wykonanych 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 
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ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu Inspektora. 
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 projektem, specyfikacją techniczną oraz 
poprzedzającymi ustaleniami. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
przez inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za jakość 
wykonanych robót. 
 
8.2 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się z dla zakresu robót określonego w 
umowie wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor nadzoru inwestorskiego.  
 
8.3 Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich zakresu, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy oraz jednoczesnym pisemnym poinformowaniem Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w 
umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów dotyczących odbioru końcowego. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W toku odbioru końcowego 
robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach 
nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W 
przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót nieznacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 
 
8.4 Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca 
jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
• projekt z naniesionymi zmianami, 
• inwentaryzację geodezyjną, 

• protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
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• protokoły odbiorów częściowych, 
• opinie, ustalenia i wnioski technologiczne, 

• dziennik budowy i księga obmiarów, 
• protokoły z badań i pomiarów, 

• atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności zabudowanych materiałów, 
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
W przypadku, gdy wg komisji, prace pod względem przygotowania dokumentacji 
nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru.  
 
8.5 Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu wg zasad jak przy odbiorze końcowym. 
 
9. Opis sposobu rozliczenia robót 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, przyjętą przez 
Zamawiającego w umowie. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności 
jest wartość podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w umowie. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności i wymagania składające się na wykonanie robót, 
określone w projekcie i specyfikacji technicznej. 
 
10. Dokumenty odniesienia 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (z późn. zm.) – Prawo budowlane, 
• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. (z późn. zm.)  – Prawo zamówień 

publicznych, 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. (z późn. zm.) – Prawo ochrony środowiska,  

• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. (z późn. zm.) – Kodeks cywilny, 
• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. (z późn. zm.) – Kodeks pracy, 
• Ustawa z dnia 27 marca 2003r. (z późn. zm.) – o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym, 
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. (z późn. zm.) – o ochronie przeciwpożarowej, 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. (z późn. zm.) – o wyrobach budowlanych, 

• Ustawa z dnia 12 września 2002r. (z późn. zm.) – o normalizacji, 
• Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. (z późn. zm.) – o dozorze technicznym, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (z późn. zm.) 
– w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. (z późn. zm.) – 
w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
ich oznaczania znakowaniem, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. (z późn. zm.)  
– w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do 
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wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz 
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany, 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. 
(z późn. zm.)  – w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (z późn. zm.) – 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (z późn. zm.) 
– w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. (z późn. zm.) 
– w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. (z późn. zm.) 
– w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. (z późn. zm.) 
– w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia, 

• normy przywołane w załączniku nr 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 12 kwietnia 2002r. (z późn. zm.) – w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

• pozostałe obowiązujące akty prawne i normy. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-01 WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
INSTALACJE SANITARNE  

 
 
 
1. WYMAGANIA OGÓLNE  
Specyfikacja odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 
robót, które zostaną przeprowadzone w ramach budowy instalacji grzewczej, wodnej i 
kanalizacyjnej. 
 
1.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną (ST) i poleceniami inspektora 
nadzoru.  
PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY  
Zamawiający w terminie określonym w klauzuli warunków kontraktu przekaże 
wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi. Lokalizację punktów głównych, dziennik budowy oraz dokumentację 
projektową i ST.  
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA  
Dokumentacja projektowa zawiera niezbędne rysunki, opisy i pozostałe dokumenty.  
 
1.2 ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJ Ą PROJEKTOWĄ I ST.  
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez inspektora nadzoru wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacjach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i ST.  
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
 
1.3 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenia, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i 
innych.  
Fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie tablic 
informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez wykonawcę w dobrym 
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stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę ofertową.  
 
1.4 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: 
- utrzymywać teren budowy i wykopy bez wody stojącej. 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 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:  
- lokalizację magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych.  
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi  
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami  
c) możliwością powstania pożarów.  
 
1.5 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, mieszkalnych i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel wykonawcy. 
 
1.6 OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 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.  
 
1.7 OGRANICZENIE OBCI ĄŻEŃ OSI POJAZDÓW  
Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy i wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.  
 
1.8 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY  
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
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personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią 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 ofertowej.  
 
1.9 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.  
 
1.10 MATERIAŁY  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora.  
Jeśli inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, 
niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie 
zapłaceniem.  
 
1.11 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. Miejsca czasowego 
składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę.  
 
1.12 SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
jakości z projektem organizacji robót zaakceptowanym 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 ofertą.  
 
1.13 TRANSPORT.  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń nacisku na oś przy 
transporcie materiałów i sprzętu na i z terenu robót.  
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał inspektora 
nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i przewożonych 
materiałów.  
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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 nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 
być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt wykonawcy. Wykonawca będzie 
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
2. INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ.  
2.1. WSTĘP 
Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji wody zimnej i ciepłej. 
 
2.2. ZAKRES ROBÓT 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie instalacji wodociągowej. Niniejsza specyfikacja techniczna 
związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
- montaż rurociągów, 
- montaż armatury, 
- montaż urządzeń, 
- badania instalacji, 
- wykonanie izolacji termicznej, 
 
2.3 OGÓLNE WYMAGANIA  
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie 
z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru sieci wodociągowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub 
elementy o zbliżonych lub lepszych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany 
i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 
wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów 
i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami 
dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
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2.4. MATERIAŁY  
Materiały, elementy i urządzenia użyte do wykonania instalacji wody powinny 
odpowiadać Polskim Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny mieć 
decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie.  
Materiały użyte do wykonania muszą spełniać poniższe wymagania: 
RURY  
Przewody z rur wielowarstwowych  PE-Xc/Al/PE. 
OTULINY IZOLACYJNE .  
Izolacja otulinami z pianki polietylenowej  przystosowana do umieszczania w strefie 
zalewanej betonem (przewody prowadzone w bruzdach i układane w warstwie posadzki).  
Otuliny izolacyjne z wełny mineralnej o współczynniku przewodzenia ciepła max 0,035 
W/mK. Grubość zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 
2008 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. 
ZAWORY PRZELOTOWE I REGULACYJNE  
- zawory przelotowe kulowe mosiężne wg PN- 74/M- 75224,  
- zawory spustowe, 
ARMATURA CZERPALNA  
Baterie i zawory czerpalne: 
- stojące baterie umywalkowe jedno uchwytowe, chromowane, 
- stojące baterie zlewozmywakowe jedno uchwytowe, chromowane, 
- zawory odcinające dolnopłuków przy miskach ustępowych, 
ŹRÓDŁO CIEPŁA:  
Ciepła woda użytkowa zostanie przygotowana w podgrzewaczach elektrycznych 
zlokalizowanych bezpośrednio przy przyborach sanitarnych. 
 
2.5 TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTA ŻOWE 
MONTA Ż RUROCIĄGÓW 
Instalacja wewnętrzna. 
Całość instalacji wody zimnej, ciepłej - przewody rozprowadzające wykonać z rur  PE-
Xc/Al/PE. System, który zastosuje wykonawca musi posiadać dopuszczenie producenta 
do stosowania złączy zaciskowych w strefie zalewanej betonem. Sposób montażu i 
prowadzenia przewodów ściśle wg wytycznych producenta systemu.  Należy pamiętać, 
aby w bruzdach wokół rur pozostawić miejsce na wydłużenia termiczne. W miejscach 
prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny być założone tuleje, co najmniej o 
1 cm dłuższe niż grubość ściany lub stropu. Przestrzeń między rurą a tuleją powinna, być 
wypełniona materiałem elastycznym. W miejscach przejść przez ściany nie powinny być 
wykonane połączenia rur. Przewody należy mocować za pomocą uchwytów stalowych z 
wkładką elastyczną. Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego należy wypełnić 
uszczelnieniem ognioochronnym dopasowanym do klasy odporności ogniowej przegrody 
oraz rodzaju przechodzących przez nią rur. 
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2.6. ODBIÓR ROBÓT  
2.6.1 ODBIÓR MATERIAŁÓW  
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę 
i musi obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych 
dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi 
dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, 
którymi są:  
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa 
2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, 
aprobata techniczna, itp.).  
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio 
znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na 
materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja 
określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Sprawdzić należy typ, klasę, markę 
itp. dostarczonego materiału.  
 
2.6.2 ODBIORY ROBÓT ZANIKAJ ĄCYCH  
Odbiór międzyoperacyjny powinien objąć swym zakresem instalację wody zimnej, 
ciepłej prowadzoną w bruzdach ściennych, na ścianach i strefie sufitu podwieszanego 
powinien być przeprowadzony przed zakryciem i zaizolowaniem.  
Odbiór międzyoperacyjny powinien obejmować:  
- sprawdzenie zgodności wykonania z projektem 
- sprawdzenie użycia właściwych materiałów 
- sprawdzenie prawidłowości zamocowań,  
- sprawdzenie zgodności z wymaganiami określonymi w "Warunkach technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych - Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe",  
- badanie szczelności instalacji.  
Przy sprawdzaniu instalacji należy zwrócić uwagę na:  
- przejścia przewodów przez ściany i stropy  
- umiejscowienie i wymiary otworów 
- bruzdy w ścianach  
- wymiary, czystość bruzd, zgodność ich z pionami i zgodność z kierunkiem w przypadku 
minimalnych spadków odcinków poziomych.  
- sposób ułożenia przewodów na stropach, w tym wykonanie kompensacji termicznej i 
wykonania izolacji. 
Na żądanie inspektora nadzoru może być przeprowadzone badanie prawidłowości 
połączeń rur oraz armatury. Do badań należy wybrać losowo 3 % połączeń, które dla 
kontroli należy rozebrać; w przypadku stwierdzenia choćby jednego wadliwie 
wykonanego połączenia wybiera się losowo następne 3% połączeń. Stwierdzenie 
wadliwości w drugiej partii wybranych połączeń jest podstawą do podjęcia decyzji 
powtórnego wykonania wszystkich połączeń.  
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Badanie szczelności instalacji wodociągowej należy wykonać przy uwzględnieniu 
następujących uwag:  
- badania szczelności urządzeń należy wykonywać w temperaturze powietrza 
wewnętrznego powyżej 0°C.  
- badaną instalację po zakorkowaniu otworów należy napełnić woda wodociągową lub z 
innego źródła, dokładnie odpowietrzając urządzenie. Po napełnieniu należy 
przeprowadzić kontrolę całego urządzenia, zwracając szczególną uwagę czy połączenia 
przewodów i armatury są szczelne. 
- po stwierdzeniu szczelności należy urządzenie poddać próbie podwyższonego ciśnienia 
za pomocą ręcznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do 
wykonywania prób ciśnieniowych.  
Instalacja wodociągowa przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia 
roboczego, lecz nie mniejszym niż 0,9 MPa nie powinna wykazywać przecieków na 
przewodach, armaturze przelotowo - regulacyjnej i połączeniach.  
- instalację uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 30 min nie wykazuje spadku 
ciśnienia.  
- badanie instalacji ciepłej wody należy wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalacje 
wodą zimną. drugi raz wodą o temperaturze 55°C. Podczas drugiej próby należy 
sprawdzić zachowanie się wydłużek, punktów stałych i przesuwnych. Próbę szczelności 
na gorąco przeprowadzamy na ciśnienie wodociągowe.  
Z odbioru międzyoperacyjnego należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania 
oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego wykonania montażu; protokół 
podpisuje kierownik robót instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz 
inspektora nadzoru technicznego.  
 
2.6.3 ODBIORY KOŃCOWE.  
W związku z tym, że większość instalacji wody zimnej i ciepłej będzie prowadzona w 
bruzdach, badanie szczelności powinno być przeprowadzone w ramach odbioru 
międzyoperacyjnego.  
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego należy dokonać regulacji wstępnej 
instalacji. Należy to wykonać w następujący sposób:  
- przed przystąpieniem do właściwych czynności regulacyjnych należy urządzenia 
kilkakrotnie przepłukać czystą wodą (najlepiej wodą pitną), aż do stwierdzenia wypływu 
nie zanieczyszczonej wody płucznej 
- urządzenia instalacji wodociągowej wody pitnej uważa się za wyregulowane, jeżeli 
woda wypływa z najdalej położonych punktów czerpalnych, a czas napełnienia 
zbiorników spłukujących nie przekracza l minuty.  
- pomiar temperatury ciepłej wody w poszczególnych punktach poboru wody należy 
przeprowadzić termometrami rtęciowymi z podziałką 1°C.  
- urządzenie ciepłej wody można uznać za wyregulowane, jeżeli z każdego punktu 
poboru płynie woda o temperaturze nie niższej niż 55°C i nie wyższej niż 60°C.  Pomiaru 
temperatury wody należy dokonać po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego 
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- po dokonaniu czynności związanych z regulacją montażową należy dokonać 
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy; treść tego wpisu powinna być poświadczona 
przez inspektora nadzoru.. 
Po zakończeniu regulacji należy w ramach odbioru obiektu dokonać komisyjnego 
odbioru końcowego. W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz 
inspektor nadzoru.  
W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić:  
- czy użyto właściwych materiałów i elementów 
- prawidłowość wykonania połączeń 
- wielkość spadków przewodów  
- prawidłowość ustawienia armatury 
- prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji 
- wykonanie instalacji z dokumentacją techniczną.  
Przy odbiorze końcowym urządzeń instalacji należy przedłożyć:  
- dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 
dokonanymi w czasie budowy 
- dziennik budowy i książkę obmiarów 
- protokoły odbiorów częściowych na roboty "zanikające" 
- protokoły wykonanych prób i badań  
- świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających 
odbiorom technicznym, a także niezbędne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w 
budownictwie 
- instrukcje obsługi.  
Z każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i 
przechowywany wraz z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest 
między innymi na podstawie protokołów odbiorów częściowych elementów zanikających 
lub ulegających zakryciu oraz prób.  
 
2.7. PODSTAWA OPRACOWANIA  
Należy stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST, dokumentacji 
projektowej budynku. 
- 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).  
PN-84/B-01701 -" Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na 
rysunkach".  
PN-71/B-10420 -"Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy 
odbiorze" PN-81/B-10700.00-"Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. Wymagania wspólne i badania"  
PN-81/B-10700.04-"Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu. 
PN-EN 1717:2003 – „ Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 
wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających 
zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny„   
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PN-81/B-10700.02 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.” 
 
3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.  
3.1. WSTĘP  
Przedmiotem opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem instalacji kanalizacyjnej.  
 
3.2. ZAKRES ROBÓT 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie nowej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych 
robót: 
- montaż rurociągów, 
- montaż przyborów i urządzeń, 
- badania instalacji, 
- posadowienia obiektów w gruncie. 
 
3.3 MATERIAŁY  
Materiały, elementy i urządzenia, użyte do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny 
odpowiadać Polskim Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny mieć 
decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie. Materiały użyte do wykonania 
muszą spełniać poniższe wymagania:  
 
3.3.1 PRZEWODY I URZADZENIA KANALIZACYJNE   
Rury. 
Poziomy, piony i podejścia kanalizacyjne do urządzeń wykonać z rur kanalizacyjnych z 
tworzywa sztucznego łączone na wcisk wyposażonych w uszczelki gumowe: 
- rury wg PN-80/C-89205, kształtki kanalizacyjne wg PN-8I/C-89203:  
- rury wywiewne z PVC Ø 110/160 mm o połączeniu wciskowym  
- rewizje z PVC o połączeniu wciskowym  
- rury układane na zewnątrz budynku powinny charakteryzować się sztywnością 
obwodową min 8 kN/m2 i  posiadać litą ściankę 
- rury układane pod posadzką budynku powinny charakteryzować się sztywnością 
obwodową min 4 kN/m2 i  posiadać litą ściankę 
 
3.4 TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTA ŻOWE 
Instalacje wewnętrzne. 
Poziomy, piony i podejścia do urządzeń należy wykonać z rur i kształtek kanalizacyjnych 
z tworzywa sztucznego. Połączenia rur należy wykonać przy użyciu pierścienia 
gumowego o średnicy dostosowanej do zewnętrznej średnicy rury. Bosy koniec rury 
sfazowany pod kątem 15-20°, należy wsunąć do kielicha przy użyciu pasty poślizgowej, 
tak aby odległość między nim i podstawą kielicha wynosiła 0,5-1,0 cm. Przy przejściach 
pionów przez fundamenty i przegrody budowlane należy umieścić je w tulejach 
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ochronnych (rury ochronne),  przy czym w miejscach tych nie może być połączeń rur. 
Przestrzeń między rurociągiem, a tuleją ochronną powinna być wypełniona szczeliwem 
elastycznym. Tuleje przechodzące przez strop powinny wystawać około 2 cm powyżej 
posadzki. Piony kanalizacyjne należy prowadzić w szachtach. Przewody prowadzone w 
bruzdach należy zabezpieczyć przed tarciem, poprzez osłonięcie większych średnic 
otuliną. Wielkość bruzd należy dostosować do średnicy przewodów oraz grubości 
zastosowanych otulin izolacyjnych. Piony mocować za pomocą uchwytów. Obejmy 
uchwytów powinny mocować rurę pod kielichem. Pomiędzy przewodem, a obejmą 
należy stosować podkładki elastyczne. Mocować należy w dwóch punktach na jednej 
kondygnacji.  
Odpowietrzenie pionów poprzez rury wywiewne wyprowadzone ponad stropodach. Na 
pionach należy montować rewizje (czyszczaki) w dolnych częściach pionów.  
Podejścia odpływowe łączące wyloty przyborów sanitarnych prowadzić z minimalnym 
spadkiem 2-2,5%. Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) należy wykonać 
za pomocą trójników o kącie rozwarcia nie większym niż 45°. Mocowanie przewodów do 
konstrukcji budynku zgodnie z wytycznymi producenta systemu. 
Do wpustów odwodnienia dachu należy doprowadzić energię elektryczną w celu 
zabezpieczenia  wpustów przed zamarznięciem w okresie zimowym. Mocowanie 
wpustów do konstrukcji dachu jest uwarunkowane materiałem użytym do wykończenia 
powierzchni dachu. 
Lokalizacje pionów kanalizacyjnych i odwodniania dachu powinny zostać 
skoordynowane z projektem wentylacji wywiewnej z pomieszczeń mieszkalnych  w celu 
uniknięcia kolizji.   
 
3.5 ODBIÓR ROBÓT  
3.5.1 Odbiór materiałów.  
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę 
i musi obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych 
dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi 
dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, 
którymi są:  
- certyfikat na znak bezpieczeństwa 
- certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 
techniczna, itp.).  
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio 
znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na 
materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja 
określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na 
termin przydatności. Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału.  
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3.5.2 Odbiory robót zanikających.  
Odbiór robót zanikających powinien objąć swym zakresem instalację kanalizacyjną 
prowadzoną pod posadzką. Powinien on być przeprowadzony przed położeniem 
posadzki.  
Odbiór robót zanikających powinien obejmować:  
- sprawdzenie zgodności wykonania z projektem technicznym 
- sprawdzenie użycia właściwych materiałów, 
- sprawdzenie prawidłowości zamocowań,  
- sprawdzenie zgodności z wymaganiami określonymi w "Warunkach technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych: - Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe", 
- badanie szczelności instalacji.  
Przy sprawdzaniu instalacji należy zwrócić uwagę na: 
- przebieg tras kanalizacyjnych 
- szczelność połączeń kanalizacyjnych 
- sposób prowadzenia przewodów  
- lokalizacja podejść pod przybory sanitarne 
Na żądanie inspektora nadzoru może być przeprowadzone badanie prawidłowości 
połączeń rur. Do badań należy wybrać losowo 3% połączeń, które dla kontroli należy 
rozebrać; w przypadku stwierdzenia choćby jednego wadliwie wykonanego połączenia 
wybiera się losowo następne 3% połączeń. Stwierdzenie wadliwości w drugiej partii 
wybranych połączeń jest podstawą do podjęcia decyzji powtórnego wykonania 
wszystkich połączeń.  
Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej należy wykonać poddając sprawdzeniu 
przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo-gospodarcze pod 
posadzkami poprzez oględziny po napełnieniu wodą powyżej kolana łączącego pion z 
poziomem.  
Z odbioru międzyoperacyjnego należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania 
oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego wykonania montażu. Protokół 
podpisuje kierownik robót instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz 
inspektora nadzoru technicznego.  
 
3.6 ODBIORY KOŃCOWE  
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego należy instalację poddać badaniu na 
szczelność. Należy to wykonać w następujący sposób:  
- podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji ścieków bytowo- gospodarczych 
należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody 
- kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo-
gospodarcze sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą powyżej kolana łączącego 
pion z poziomem poprzez oględziny.  
Po zakończeniu prób należy w ramach odbioru obiektu dokonać komisyjnego odbioru 
końcowego. W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz 
przedstawiciele wykonawcy i inwestora. 
W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić:  
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- użycie właściwych materiałów i elementów, 
- prawidłowość wykonania połączeń 
- wielkość spadków przewodów  
- prawidłowość ustawienia podejść pod przybory sanitarne 
- prawidłowość wykonania odpowietrzeń  
- prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości miedzy podporami 
- wykonanie instalacji z dokumentacją techniczną.  
Przy odbiorze końcowym urządzeń instalacji należy przedłożyć: 
- dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 
dokonanymi w czasie budowy - dziennik budowy i książkę obmiarów 
- protokoły odbiorów częściowych na roboty "zanikające" 
- protokoły wykonanych prób szczelności,  
- świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających 
odbiorom technicznym, a także niezbędne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w 
budownictwie 
Z każdego odbioru i próby powinien być sporządzony protokół, który jest 
ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy 
dokonywany jest między innymi na podstawie protokołów odbiorów częściowych 
elementów zanikających lub ulegających zakryciu oraz prób 
 
3.7. MONTAŻ PRZYBORÓW I ARMATURY INSTALACJI WOD.-KAN. (BIAŁY 
MONTA Ż)  
3.7.1 WSTĘP  
Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z montażem przyborów sanitarnych i armatury 
instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, tzw. biały montaż.  
 
3.7.2 MATERIAŁY  
Materiały, elementy i urządzenia instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej powinny 
odpowiadać Polskim Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny mieć 
decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie.  
 
 
3.7.3 TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTA ŻOWE  
Wszystkie przybory sanitarne podłączyć do kanalizacji za pośrednictwem syfonów.  
Przy umywalkach zamontować baterie stojące jedno uchwytowe, przy zlewozmywakach 
baterie stojące jedno uchwytowe z wysuwaną wylewką. W łazienkach zamontować miski 
ustępowe z odpływem pionowym typu kompakt. Płuczki ustępowe oszczędne dwu 
przyciskowe. Przy miskach ustępowych zamontować zawory odcinające kulowe. 
Przybory należy zamocować w sposób zapewniający łatwy demontaż i ich właściwe 
użytkowanie. Rozwiązania konstrukcyjne armatury sanitarnej powinny zapewniać łatwy i 
pewny montaż do instalacji przy użyciu uniwersalnych narzędzi. Przed montażem należy 
oczyścić elementy współpracujące ze sobą. Montaż armatury powinien zapewnić 
prawidłową i niezawodną eksploatację oraz bezpieczeństwo użytkowników. 
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Przy zmywarkach i pralkach automatycznych zamontować należy zwory kulowe 
odcinające. W pomieszczeniu węzła cieplnego zamontować należy zlewozmywak 
jednokomorowy z zaworem ze złączką do węża.  
 
3.8 ODBIÓR ROBÓT  
3.8.1.ODBIÓR MATERIAŁÓW  
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych 
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, 
dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być 
potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i 
stosowania w budownictwie, którymi są:  
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa  
2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, 
aprobata techniczna, itp.) Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie 
oznakowane, odpowiednim znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem 
zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne 
informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. 
Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału.  
 
 
3.8.2.ODBIORY KOŃCOWE 
W ramach odbioru obiektu należy dokonać komisyjnego odbioru końcowego. W skład 
komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego 
wykonawcy, inwestora i użytkownika.  
W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić:  
- użycie właściwych materiałów i elementów 
- prawidłowość wykonania połączeń 
- prawidłowość ustawienia armatury,  
- prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych 
- wykonanie instalacji z dokumentacją techniczną.  
Przy odbiorze końcowym urządzeń instalacji należy przedłożyć: 
- dokumentację- techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 
dokonanymi w czasie budowy, 
- dziennik budowy i książkę obmiarów. 
 
3.9 PODSTAWA OPRACOWANIA  
Roboty montażowe wykonać zgodnie z PN-77/H-34031 i BN-90/8864-46 oraz z  
- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych, t. II , 
"Instalacje Sanitarne i Przemysłowe. 
-PN-81/B-10700.00-"Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Wymagania wspólne i badania"  
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-PN-81/B-10700.04-"Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i 
polietylenu. 
 
4. INSTALACJA GRZEWCZA  
4.1 WSTĘP  
Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej są: wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z instalacją ogrzewczą. Budynek wyposażony jest 
w instalację grzewczą wykonanej z rur wielowarstwowych prowadzonych w posadzce z 
elementami grzejnymi w postaci grzejników płytowych z wbudowanymi zaworami z 
bocznym podejściem. Zasilanie projektowanej instalacji z istniejącej instalacji grzewczej. 
Źródłem ciepła będzie istniejący kocioł z palnikiem olejowym zlokalizowany w 
istniejącej kotłowni 
 
4.2. MATERIAŁY, ELEMENTY, URZ ĄDZENIA   
Materiały, elementy i urządzenia użyte do wykonania rozbudowy instalacji grzewczej 
powinny odpowiadać Polskim Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku 
powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie. Materiały, 
elementy i urządzenia użyte do wykonania muszą spełniać poniższe wymagania:  
RUROCIĄGI:  
Rurociągi z rur wielowarstwowych układane w posadzce.  
GRZEJNIKI:  
Grzejniki płytowe stalowe, z wbudowanymi zaworami i podejściem dolnym, bocznym 
V&H Cosmonova. 
ZAWORY:  
- Zawory odcinające kulowe, mosiężne, 
- Zawory grzejnikowe - wbudowane w przypadku grzejników płytowych , 
- Głowice termostatyczne przy wszystkich grzejnikach, 
IZOLACJE TERMICZNE:  
Wszystkie przewody instalacji grzewczej niezależnie od sposobu prowadzenia 
zaizolować termicznie niepalnym materiałem charakteryzującym się współczynnikiem 
przewodzenia ciepła w temperaturze 400C, max. 0,035 W/(m*K) zgodnie z warunkami 
technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.. 
Przewody układane w posadzce należy zaizolować otulinami z pianki polietylenowej o 
grubości 9,0 mm. 
 
4.3 TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTA ŻOWE  
Rury łączyć przez złączki zaciskowe. Krawędzie łączonych rur powinny być równe, a 
połączenia nie mogą wykazywać wad. Połączenia przez zgrzewanie wykonać w taki 
sposób, aby nie zmniejszyć prześwitu i drożności rur. Rury przeznaczone do łączenia 
powinny być przecinane prostopadle do ich osi. Połączenia zaciskowe należy wykonać 
ściśle z instrukcją i zaleceniami producenta i dostawcy systemu rur. 
Grzejniki montować na wysokości 10 - 15 cm nad poziomem podłogi.  
Podejścia do grzejników - od ściany. W obrębie posadzki oraz w miejscach przejść przez 
ściany nie powinny być wykonane połączenia rur.  
Kompensację przewodów wykonać poprzez wykorzystanie zmiany kierunków 
prowadzenia poziomów wynikających z lokalizacji przegród budowlanych i układu 
zasilanych grzejników. Należy zwrócić uwagę aby podczas układania przewodów 
ogrzewania podłogowego w miejscach wykonywania poszczególnych pętli nie doszło do 
załamania przewodów.   
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4.4 ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór materiałów, elementów i urządzeń. Odbiór materiałów powinien być dokonany 
bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów powinien obejmować 
sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm 
przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. 
Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 
materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są:  
certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z 
dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).  
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio 
znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na 
materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja 
określająca zakres stosowania i sposób stosowania.  
 
4.5 BADANIA 
4.5.1. BADANIE SZCZELNOŚCI NA ZIMNO  
Badania szczelności na zimno nie należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej 
niższej od 0°C. Badanie szczelności należy przeprowadzać przed wykonaniem jastrychu.  
Przed przystąpieniem do badania szczelności należy odłączyć wszystkie elementy i 
armaturę, które przy ciśnieniu wyższym od ciśnienia pracy mogłyby ulec uszkodzeniu 
lub zakłócić próbę-, następnie instalację podlegającą próbie kilkakrotnie skutecznie 
przepłukać wodą. Na 24 godz. (gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa od +5°C) przed 
rozpoczęciem badania szczelności instalacji powinna być napełniona wodą zimną i 
dokładnie odpowietrzona. W tym okresie należy dokonać starannego przeglądu 
wszystkich elementów oraz skontrolować szczelność połączeń przewodów, dławic 
zaworów i in. przy ciśnieniu statycznym słupa wody w instalacji.  
Po stwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy podnieść 
ciśnienie w instalacji za pomocą pompy ręcznej tłokowej, podłączonej w najniższym jej 
punkcie. Pompa musi być wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór 
zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy min. 150 mm) 
o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej 0,1 bar (0,01 
MPa). Wartości ciśnienia próbnego należy przyjmować na podstawie tabl. 11-3 w 
"Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych - Tom II 
-Instalacje sanitarne i przemysłowe".  
Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 60 min.:  
- manometr nie wykaże spadku ciśnienia,  
- nie stwierdzono przecieków ani roszenia.  
Podczas badania szczelności należy utrzymywać w instalacji stałą temperaturę wody.  
Po pierwszym napełnieniu instalacji wodą nie należy jej opróżniać, z wyjątkiem 
przypadków, gdy zachodzi konieczność dokonania naprawy. W takich sytuacjach 
dopuszcza się opróżnianie tylko tej części zładu, gdzie wykonywane są prace naprawcze i 
tylko na okres niezbędny do wykonania tych prac. Instalację napełnioną wodą i 
unieruchomioną w okresie ujemnej temperatury zewnętrznej należy zabezpieczyć przed 
skutkami zamarznięcia wody. Instalację należy napełniać wodą uzdatnioną. 
 
4.5.2. BADANIE SZCZELNOŚCI I DZIAŁANIA W STANIE GOR ĄCYM.  
Badanie szczelności i działania instalacji na gorąco należy przeprowadzić po uzyskaniu 
pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych usterek oraz 
po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji zgodnie z 
wymaganiami polskiej normy PN-91/B-O2419 "Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. 
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Zabezpieczenia instalacji ogrzewań wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. 
Badania.". Próbę szczelności zładu 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 próby działania instalacji w stanie gorącym budynek powinien być ogrzewany w ciągu 
co najmniej 72 godzin.  
Podczas próby szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, 
uszczelnień, dławic itp. oraz skontrolować zdolność kompensacyjną wydłużek. 
Wszystkie zauważone nieszczelności i inne usterki należy usunąć. Wynik próby uważa 
się za pozytywny, jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po 
ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń.  
W celu zapewnienia maksymalnej szczelności eksploatacyjnej, należy po próbie 
szczelności na gorąco zakończonej wynikiem pozytywnym poddać instalację dodatkowej 
obserwacji. Instalację taką można uznać za spełniającą wymagania szczelności 
eksploatacyjnej, jeżeli w czasie 3-dobowej obserwacji niezbędne uzupełnienie wody w 
zładzie nie przekroczy 0,1% pojemności zładu.  
 
4.5.3. REGULACJA DZIAŁANIA.  
Przed przystąpieniem do czynności regulacyjnych należy sprawdzić, czy wykonane 
przegrody zewnętrzne budynku spełniają wymagania ochrony cieplnej. Należy sprawdzić 
szczelność okien i drzwi oraz spowodować usunięcie zauważonych usterek. Istotne 
spostrzeżenia powinny być udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wpływ 
na warunki regulacji uwzględniony w protokole odbioru.  
Regulacja montażowa przepływów czynnika grzejnego w poszczególnych obiegach 
instalacji wew. ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementów 
regulacyjnych, w zaworach z podwójną regulacją lub kryz dławiących, powinna być 
przeprowadzona po zakończeniu montażu, płukaniu i próbie szczelności instalacji w 
stanie zimnym. Wszystkie zawory odcinające muszą być całkowicie otwarte; ponadto 
należy skontrolować prawidłowość odpowietrzenia zładu.  
Po przeprowadzeniu regulacji montażowej, podczas dokonywania odbioru poprawności 
działania, należy dokonywać pomiarów w następujący sposób:  
a) pomiar temperatury zewnętrznej za pomocą termometru zapewniającego dokładność 
pomiaru 0,5°C; termometr ten należy umieszczać w miejscu zacienionym na wysokości 
1,5 m nad ziemią i w odległości nie mniejszej niż 2 m od budynku;  
b) pomiar parametrów czynnika grzejnego za pomocą termometrów zapewniających 
dokładność pomiaru ± 0,5°C,  
c) pomiar spadków ciśnienia wody w instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego za 
pomocą manometru różnicowego podłączonego do króćców na głównych rozdzielaczach: 
zasilającym i powrotnym;  
d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocą 
termometrów zapewniających dokładność pomiaru ± 0,50 C; termometry te 
zabezpieczone przed wpływem promieniowania należy umieszczać na wysokości 0,5 m 
nad podłogą w środku pomieszczenia, a przy 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 - 10m;  
e) pomiar spadków temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepła lub pionach w 
ogrzewaniach wodnych, pośrednio za pomocą termometrów dotykowych 
(termistorowych) o dokładności odczytu ± 0,50 C. Pomiary te należy przeprowadzać na 
prostym odcinku przewodu, po uprzednim oczyszczeniu z farby i rdzy powierzchni 
zewnętrznych rury w punkcie przyłożenia czujnika przyrządu.  
Ocena regulacji i kryteria oceny:  
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a) Oceny efektów regulacji montażowej instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego 
należy dokonać przy temperaturze zewnętrznej możliwie najniższej, lecz nie niższej niż 
obliczeniowa, tj. -18ºC i nie wyższej niż +6°C,  
b) Ocena prawidłowości przeprowadzenia regulacji montażowej instalacji ogrzewania 
wodnego polega na:  
- skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na głównych rozdzielaczach i 
porównaniu ich z wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury 
zewnętrznej) po upływie co najmniej 72 godzin od rozpoczęcia ogrzewania budynku; 
wartości bezwzględne tej temperatury w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny 
odbiegać od wykresu regulacyjnego więcej niż:± 2°C,  
- skontrolowaniu pracy wszystkich grzejników w budynku, w sposób przybliżony, przez 
sprawdzenie co najmniej przez dotyk a w przypadkach wątpliwych przez pomiar 
temperatury powrotu,  
- skontrolowaniu zgodności temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze 
poprawności działania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach. W przypadku 
przeprowadzania badania w pomieszczeniach użytkowanych konieczne jest 
uwzględnienie wpływu warunków użytkowania (dodatkowych źródeł ciepła, 
intensywności wentylacji itp.), na kształtowanie się temperatury powietrza.  
W pomieszczeniach, w których temperatura powietrza nie spełnia wymagań, należy:  
- przeprowadzić korektę działania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie 
przepływów wody przez  grzejniki, 
- określić inne właściwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania i usunąć je.  
 
4.6 ODBIORY MIĘDZYOPERACYJNE   
Odbiór międzyoperacyjny powinien objąć swym zakresem:  
- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy  
- umiejscowienie i wymiary otworów,  
- ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie),  
- przewody układane w warstwie wyrównawczej posadzki 
Odbiór międzyoperacyjny należy przeprowadzić jeszcze przed montażem instalacji i 
grzejników.  
Z odbioru międzyoperacyjnego należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania 
oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego wykonania i montażu; protokół 
podpisuje kierownik robót instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz 
inspektora nadzoru technicznego.  
 
4.7 ODBIORY KOŃCOWE  
Przy odbiorze końcowym instalacji centralnego ogrzewania należy przedłożyć protokoły 
odbiorów częściowych, badania szczelności oraz czynności regulacyjne, a także 
sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną (po uwzględnieniu 
udokumentowanych odstępstw), z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano -montażowych -Tom II -Instalacje sanitarne i przemysłowe" oraz 
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.  
W szczególności należy skontrolować:  
- użycie właściwych materiałów i elementów instalacji, 
- prawidłowość wykonania połączeń,  
- jakość zastosowanych materiałów uszczelniających, 
- odległość przewodów od przegród budowlanych i innych przewodów, -prawidłowość 
wykonania odpowietrzeń,  
- prawidłowość wykonania kompensacji wydłużeń i armatury,  
- prawidłowość przeprowadzania wstępnej regulacji,  
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- prawidłowość zainstalowania grzejników,  
- prawidłowość wykonania kotłowni, 
- jakość wykonania izolacji cieplnej 
- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną.  
Z każdego odbioru i próby powinien być sporządzony protokół, który jest 
ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy 
dokonywany jest między innymi na podstawie protokołów odbiorów częściowych 
elementów zanikających lub ulegających zakryciu oraz prób. 
 
4.8 PODSTAWA OPRACOWANIA:  
Należy stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST i dokumentacji 
projektowej budynku. 
- 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).  
PN-EN 215:2002 – „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.” 
PN-EN 442-1:1999 – „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.” 
PN-90/B-01430 – „Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.” 
PN-82/B-02403 – „Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. „ 
PN-91/B-02420 – „ Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 
Wymagania „ 
PN-B-02421: 2000 – „ Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 
armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze.„ 
PN-EN-12831:2006 „Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania 
projektowego obciążenia cieplnego”. 
PN-83/B-03430 – „Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i 
użyteczności publicznej. Wymagania – wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3 : 2000 
PN-C-04607 : 1993 – „ Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości 
wody.” 
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