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I. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne oraz wytyczne 
       wykonania i odbioru : sieć wodociągowa w Dymaczewie Starym. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 
realizacji robót objętych przetargiem zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót z 
zakresie sieć wodociągowa w Dymaczewie Starym. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia, organizacji i sposobu wyceny robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z przedmiarem, 
projektem, wymaganiami ST, pozostałymi dokumentami przetargowymi oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. Wykonawca zapewni całość robocizny, materiałów, sprzętu, transportu i 
dostaw niezbędnych do wykonania robót objętych umową.  
Ponadto: 
a) Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania czystości w obrębie prowadzonych prac i 

usuwania na bieżąco wszelkich zanieczyszczeń powstałych tam w wyniku prowadzonych 
robót, 

b) Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia na własny koszt wszelkich szkód powstałych z 
winy Wykonawcy na terenie prowadzonych prac, 

c) Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za zabezpieczenie własnego sprzętu przed 
kradzieżą w czasie trwania prac na terenie Zamawiającego, 

d) Wykonawca będzie organizował i realizował przedmiotowe prace w sposób powodujący jak 
najmniejsze niedogodności dla użytkowników znajdujących się w czynnie funkcjonującym 
budynku, 

e) po zakończeniu i odebraniu robót Wykonawca dokona wpisu w Książce obiektu budowlanego 
o wykonanych robotach instalacyjno-budowlanych, 

f) w budynkach zabytkowych, podlegających ochronie konserwatorskiej zobowiązuje się 
Wykonawcę do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów dotyczących wykonywania robót 
budowlanych w tego rodzaju obiektach, 

g) Wykonawca przeznaczy i zabezpieczy na terenie budowy pomieszczenie na miejsce narad i 
spotkań oraz wyposaży je w niezbędne umeblowanie (stół, krzesła, itp.) 

h) podczas wykonywania prac budowlano-instalacyjnych wszyscy pracownicy powinni: 

 stosować się do wszystkich przepisów przywołanych w projekcie, niniejszej ST oraz 
pozostałej dokumentacji przetargowej w tym przestrzegać zasad prowadzenia prac 
niebezpiecznych pożarowo oraz znać zasady postępowania    w przypadku pożaru lub 
innego miejscowego zagrożenia, 

 posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonywanych prac, aktualne 
badania lekarskie oraz odbyte szkolenia w zakresie bhp na stanowisku pracy, 
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 na bieżąco informować Zamawiającego o zidentyfikowanych i spowodowanych 
zagrożeniach pożarowych, bhp i środowiskowych oraz wszelkich innych sytuacjach 
awaryjnych i wypadkach, 

 stosować odpowiednią odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej oraz bezpieczne i 
sprawne narzędzia pracy. 

i) Wykonawca powinien skalkulować i uwzględnić w swojej ofercie (wycenie) ewentualne 
koszty utrudnień wynikających z prowadzenia robót w czynnie funkcjonującym obiekcie tj. 
konieczność pracy w godzinach popołudniowych i wieczornych, przerwy w pracy, itp. 

j) zobowiązuje się Wykonawcę do szczegółowego zapoznania się z niniejszą ST, dokumentacją 
projektową, postanowieniami zawartymi w pozostałej dokumentacji przetargowej oraz 
dokonania przed złożeniem oferty wizji lokalnej na obiekcie i terenie gdzie będą 
wykonywane prace. Jakiekolwiek koszty związane z inspekcją terenu budowy ponoszą 
Wykonawcy. 

 
1.4.1. Przekazania terenu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże protokólarnie 
Wykonawcy teren budowy. Od tego momentu na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 
teren budowy jego zabezpieczenie oraz ochronę mienia Inwestora przekazanego razem z placem 
budowy. Zamawiający nie zabezpiecza dostawy wody, ogrzewania, i odprowadzenia ścieków dla 
potrzeb prowadzonej budowy. 

 
1.4.2. Zgodność robót z dokumentacją (przedmiarami, projektami) i ST. 

Dokumentacja, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 
stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie 
może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych a o ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego. Wszystkie wykonane roboty oraz 
dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
 
1.4.3. Zgodność wymiarowa. 

Wielkości określone w dokumentacji 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 zgodność z określonymi 
wymaganiami. W przypadku gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją  i ST lub mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt Wykonawcy. 
 
 
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
przedmiotu umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 
poręcze, oświetlenie, znaki ostrzegawcze. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 
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 i środowiska pracy. 
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W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

 Utrzymywać teren budowy, pomieszczeń w obiekcie bez wody stojącej, zalegającego gruzu i 
złomu, 

 Podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikającej ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania mając na 
względzie mieszkańców lub instytucje zlokalizowane wokół terenu planowanej budowy. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
 
a)  Na cały teren sąsiadujący z rejonem prowadzonych prac, 

 
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 Zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

 Uszkodzeniami lub zanieczyszczeniem czynnie funkcjonujących instalacji 

 Możliwością powstania pożaru 
 
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy. Materiały łatwopalne będą zabezpieczane i 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 i urządzeń w obrębie planowanej inwestycji , takich 
jak rurociągi, kable, itp. i zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru oraz będzie z nim współpracował dokonując na 
własny koszt lub własnymi siłami bezzwłocznej naprawy uszkodzonych urządzeń lub instalacji. 
1.4.8. 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 niespełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 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. 
 
1.4.9. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do wykonywania robót od daty rozpoczęcia do daty podpisania protokołu odbioru 
końcowego. 
 
1.4.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca będzie się stosował do ustawowych ograniczeń przepisów dotyczących obciążenia 
na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. Pojazdy i 
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ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na teren budowy a 
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich elementów w ten sposób uszkodzonych. 
 
2. MATERIAŁY. 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do wykonania robót instalacyjno-budowlanych. 

Przed przystąpieniem do wbudowania materiałów i urządzeń oraz na każde życzenie Inspektora 
nadzoru Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje oraz dokumentację dopuszczającą je do 
stosowania w budownictwie. 
 
2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę i na jego 
koszt wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem, zachowały swoją, jakość i 
właściwości oraz były dostępne do kontroli Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania 
materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem nadzoru. 

 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.  
 
3. 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 ilości wskazaniom 
zawartym w dokumentacji i ST. 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 technicznym i gotowości do pracy. 
Sprzęt będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy jego użytkowania. 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. 
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4. TRANSPORT. 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stasowania jedynie 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 w 
umowie. 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na 
bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 
 
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, 
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót zostaną, poprawione przez 
Wykonawcę na jego koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i ST a także w normach i wytycznych branżowych. Polecenia 
Inspektora nadzoru 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. KONTROLA, JAKOŚCI ROBÓT. 
 
6.1. Program zapewnienia, jakości. 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia, jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST. 
Program zapewnienia, jakości winien zawierać w szczególności: 

 Organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 sposób zabezpieczenia mienia Zamawiającego oraz składowanych materiałów i urządzeń 
podczas prowadzonych prac, 

 Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego podczas prowadzonych prac, 

 Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 Wykaz osób odpowiedzialnych, za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 

 Sposób i procedurę przeprowadzenia wszelkich prób i pomiarów, 
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 Wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich podstawowymi parametrami 
technicznymi 

 Rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów. 

Program zapewnienia, jakości Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu 
przekazania placu budowy. 
 
6.2. Próby, badania, pomiary. 

Wszystkie próby, badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 
wymaganego w dokumentacji projektowej lub ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do wszelkich prób, 
badań i pomiarów Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie prób 
lub pomiaru. Po wykonaniu prób, badań lub pomiarów Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie próby, badania i pomiary należy 
wykonywać za pomocą sprawnych technicznie i zalegalizowanych urządzeń lub przyrządów 
pomiarowych dostarczonych przez Wykonawcę. Przed każdym badaniem Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi nadzoru aktualne świadectwa legalizacji dla urządzeń lub przyrządów 
wykorzystywanych przy pomiarach. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 
utrzymywane w dobrym stanie technicznym w całym okresie trwania budowy. 
 
6.3. Kontrole i badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca każdorazowo udzieli wszelkiej pomocy podczas dokonywania bieżących czynności 
kontrolnych przez Inspektora nadzoru. Na jego życzenie umożliwi dostęp do wszelkich miejsc i 
pomieszczeń, w których są lub były wykonywane prace. Dla celów kontroli jakości Inspektor 
nadzoru uprawniony jest również do pobierania próbek zastosowanych materiałów i elementów 
oraz dokonywania sprawdzeń i badań u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli 
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W takim przypadku, 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 
 
6.4. Certyfikaty, aprobaty i deklaracje. 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
a) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność   z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i są prawidłowo oznaczone znakiem bezpieczeństwa „B”. 

b) posiadają deklaracje zgodności z obowiązującymi dyrektywami UE i oznaczenie CE 
c) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą, 

 aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeżeli nie 
są objęte certyfikacją określoną w pkt. 6.4.a i które spełniają wymogi ST. 

d) posiadają atesty higieniczne oraz certyfikaty klasyfikacji ogniowej wymagane przepisami. 
Każda partia dostarczonych do robót materiałów i urządzeń powinna posiadać                  te 
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały         i 
urządzenia, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucane a koszt ich demontażu     i wywozu 
z terenu budowy poniesie Wykonawca. 
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6.5. Dokumenty budowy. 

Do podstawowych dokumentów budowy zalicza się: 

 dziennik budowy 

 protokoły przekazania placu budowy, 

 protokoły z prób, badań i pomiarów, 

 protokoły odbioru robót zanikających i częściowych 

 protokoły z narad i ustaleń 

 program zapewnienia jakości (PZJ) 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 projekty, przedmiary, ST 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie przez Wykonawcę w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru                     i przedstawiane do wglądu na każde 
życzenie Zamawiającego. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT. 
 
7.1. Rodzaje odbioru robót. 

W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorom częściowym, 
c) odbiorowi końcowemu (ostatecznemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu, 
 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy (jeżeli wymagany)              i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni roboczych od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość 
robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników prób, badań, pomiarów i w oparciu o przeprowadzone obmiary w konfrontacji     
z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. Na polecenie Inspektora nadzoru 
Wykonawca dokona własnymi siłami obmiarów odbieranej instalacji ulegającej zakryciu. 
 
7.3. Odbiór częściowy robót. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru a na jego polecenie 
Wykonawca dokona własnymi siłami obmiarów robót, podlegającej odbiorowi częściowemu. 
Wykonawca jest zobowiązany do dalszego zabezpieczenia przed uszkodzeniami lub zniszczeniem 
materiałów i urządzeń objętych odbiorem częściowym. Wszelkie wady i uszkodzenia instalacji 
ujawnione po odbiorze częściowym muszą być bezzwłocznie przez Wykonawcę usunięte. 
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Procedura odbioru instalacji ulegających zakryciu lub robót odebranych protokołem częściowym 
nie zmienia warunków i terminów gwarancji przyjętych w umowie. 

 
 
 

7.4. Odbiór końcowy (ostateczny) robót. 

7.4.1. Zasady odbioru końcowego robót. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy (jeżeli wymagany) lub 
pisemnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie 
ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 7.4.2. Odbioru końcowego 
robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego                  w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników prób, pomiarów     i badań, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją i ST. 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 przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych 
lub uzupełniających                      w poszczególnych elementach instalacyjnych, konstrukcyjnych i 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
Wykonawca pokryje wszelkie koszty finansowe i rzeczowe wynikające z umowy a powstałe w 
związku z przesunięcia terminu odbioru końcowego z winy Wykonawcy. 
 
7.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego (ostatecznego) 

Do odbioru końcowego (ostatecznego) Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
a) dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz aktualną mapę zasadniczą                      z 
naniesionymi geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

b) dzienniki budowy i książki obmiarów (jeżeli wymagane), 
c) protokoły z przeprowadzonych odbioru robót zanikających i odbiorów częściowych, 
d) protokoły z przeprowadzonych prób, badań i pomiarów zgodnie z dokumentacją projektowa, 

ST, programem zapewnienia jakości (PZJ) i wymaganymi przepisami, 
e) deklaracje zgodności, certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, dokumentacje techniczno 

ruchowe (DTR), instrukcje obsługi dla wbudowanych i zamontowanych materiałów, maszyn, 
urządzeń i elementów,  

f) rysunki i dokumentacje dla robót towarzyszących oraz protokoły odbioru                      i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

g) protokoły z przeprowadzonych szkoleń pracowników obsługi zamontowanych instalacji, 
maszyn i urządzeń. 

Wszelkie przekazane przez Wykonawcę dokumenty muszą być opracowane w języku polskim. 
Dokumenty wymienione w pkt. „c” do „g” należy przygotować w formie oprawionej ze 
szczegółowym spisem treści. Instrukcje obsługi oraz DTR dla zamontowanych maszyn, urządzeń i 
elementów instalacji należy przedłożyć w dwóch egzemplarzach. Kompletną dokumentację 
odbiorową Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru najpóźniej na 5 dni przed wyznaczonym 
terminem odbioru końcowego robót.    W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem 
przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.  
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7.5. Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 
ujawniają się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej i eksploatacyjnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w 
punkcie 7.4. „Odbiór końcowy robót”. 
 
8. Przepisy związane. 

 
PN-ENV 1046:2002              Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. 

    Systemy do przesyłania wody i ścieków na zewnątrz   
    konstrukcji budowli – praktyczne zalecenia układania   
    przewodów pod ziemią i nad ziemią 

PN-EN 1074-1do5:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowa i badania 
sprawdzające 

PN-EN 805:2002  Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów  
zewnętrznych i ich części składowych 

PN-76/H-74392       Łączniki z żeliwa ciągliwego  
PN-81/B-10700                    Instalacje wewnętrzne, wodociągowe i kanalizacyjne 

              Wymagania przy odbiorze. 
PN-EN 1074-1do5:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowa i badania 

sprawdzające. 
PN-EN 1508:2002  Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów i ich 

części składowych przeznaczonych do gromadzenia wody 
PN-EN 805:2002  Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów 

zewnętrznych i ich części składowych 
PN-EN 13244-1do5:2003(U)Ciśnieniowe podziemne i naziemne systemy przewodów rurowych z 

tworzyw sztucznych do ogólnego stosowania, kanalizacji 
deszczowej i ściekowej. Polietylen (PE). 

PN-EN 877:2004  Rury i kształtki z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia instalacji 
do odprowadzenia wód z budynków. Wymagania, metody badań 
i zapewnienie jakości. 

PN-ENV 1046:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych – Systemy 
do przesyłania wody i ścieków na zewnątrz konstrukcji budowli – 
praktyczne zalecenia układania przewodów pod ziemią i nad 
ziemią 

PN-C-8922:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. 
Wymiary. 

 
 
8.1 Inne dokumenty i instrukcje 
 
- WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB, Arkady, Wymagania 
Producentów itp 
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II. WYTYCZNE MONTAŻU I ODBIORU ROBÓT 
 

1. Ogólne wytyczne dotyczące wykonania i prowadzenia robót instalacyjnych. 

Wszelkie prace budowlane i instalacyjne związane z wykonaniem, przebudową, modernizacją lub 
demontażem instalacji, armatury i urządzeń sanitarnych należy prowadzić zgodnie z aktualnymi 
przepisami, normami, dyrektywami i warunkami technicznymi pod stałym nadzorem 
technicznym z zachowaniem obowiązujących przepisów bhp i ppoż. a w szczególności: 

 Ustawą Prawo Budowlane (z dnia 07 lipca 1994r.) i odpowiednimi rozporządzeniami do 
Ustawy. 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (z dnia 12 kwietnia 2002r.) w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ( z dnia 16 sierpnia 
1999r.) w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. 

 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych (z dnia 21 kwietnia 2006r.)      w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych     i 
terenów. 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (z dnia 06 lutego 2003r.)  w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki (z dnia 17 września 1999r.) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. 

 Ustawą Prawo Zamówień Publicznych (z dnia 29 stycznia 2004r.). 

 obowiązującymi Polskimi Normami i Dyrektywami UE 
 
2. Podstawowe wytyczne montażu i odbioru instalacji. 

A) Sieć wodociągowa i przyłącza 

 Prace ziemne 
 
Wykopy w 100% wykonujemy mechanicznie pozostała część oraz w rejonach nagromadzenia 
instalacji i innego uzbrojenia terenu wykopy wykonujemy ręcznie. 
Po wykonaniu wykopu, podsypka winna być wykonana z materiału bez kamieni – piasek o 
maks. wielkości frakcji 20 mm. 
Wypoziomowana podsypka o grubości ok.15 cm  . Musi być luźno ułożona i nieubita , aby 
zapewnić odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. 
Ten sam materiał musi być użyty do wykonania obsypki do poziomu 30 cm powyżej górnej 
powierzchni rury. 
Obsypka jest ubijana warstwami o maks. grubości 25 cm. Następnie zasypać wykop. 

  

 Połączenia zgrzewane elektrooporowe.  
 
kształtki siodłowe zgrzewane elektrooporowo 
− kształtki polietylenowe (PE) zawierające jeden lub więcej integralnych elementów grzejnych, 
zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepło, w celu uzyskania połączenia 
zgrzewanego na rurze.  
Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nie powinny 
wystąpić wypływki stopionego materiału poza obrębem kształtek. Przy zgrzewaniu 
elektrooporowym żadna wypływka nie powinna powodowa przemieszczenia drutu w kształtkach 
(elektrooporowych) co mogłoby spowodować zwarcie podczas łączenia. Na wewnętrznej 
powierzchni rur nie powinno wystąpić pofałdowanie.  
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  Rurociągi z PE 
 
Materiały,  z  których  wykonane  są  wodociągi  (rury,  armatura,  uszczelki  EPDM  oraz  
kształtki) muszą  być  dopuszczone  do  stosowania  przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  
zgodnie  z aktualnymi przepisami.  
Materiały te muszą posiadać:  
•  atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny,  
•  znak  CE  świadczący  o  zgodności  materiału  z  normą  zharmonizowaną  lub  europejską  
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego UE   
•  lub  (zamiast CE) znak budowlany, o którym mowa w art. 5 ust1. pkt.3 ww. rozporządzenia 
Ustawa o wyrobach budowlanych 
Materiały,  o  których  mowa  wyżej  muszą  posiadać  właściwości  mechaniczne  określone  w  
Normach oraz odrębnych przepisach. Stosowane materiały muszą być tak dobrane, aby ich skład 
i wzajemne oddziaływanie nie powodowały pogorszenia jakości wody oraz obniżenia trwałości  
sieci.  
Materiały  stosowane  do  łączenia  rur,  jak  i  technologia  łączenia,  powinny  gwarantować  
wytrzymałość połączeń nie mniejszą niż wytrzymałość rur. Kształtki oraz armatura wbudowane  
w  przewody  wodociągowe  powinny  mieć  wytrzymałość  mechaniczną  oraz  konstrukcję  
umożliwiającą przenoszenie maksymalnych ciśnień oraz naprężeń rurociągów.  
Rury,  kształtki  i  armatura  powinny  posiadać  trwałe  oznaczenia  zgodne  z  Normami  oraz  
oznaczenie producenta. Rury  łączone  na  długości  przez  zgrzewanie   elektrooporowe,  w  
węzłach połączenia kołnierzowe. Należy  stosować  rury  z  materiału  PE100  o  ciśnieniu  
roboczym  nie  mniejszym  niż  1.0 MPa.(PN10) wg normy .Przy  połączeniach  kołnierzowych  
należy  zastosować  tuleje  PE  wraz  z  kołnierzem  stalowym (galwanizowanym lub 
epoksydowanym o grubości powłoki nie mniejszej  niż 250 mikronów i nie większej niż 800 
mikronów)  . Wymagane jest potwierdzenie parametrów każdego zgrzewu za pomocą 
odpowiedniego wydruku dołączonego do dokumentacji podwykonawczej.  
Rodzaj materiału dla rur PE i sposób ich zabudowania zgodnie ze specyfikacją PAS 1075:2009- 
04, tj.:   

 PE100 – dla wykopu otwartego z wymianą gruntu  

 PE100RC – dla wykopu otwartego bez wymiany gruntu 
 

  Ogólne warunki układania przewodów 
 

Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z 
dokumentacją techniczną. Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się 
dopiero po przygotowaniu podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan 
techniczny - nie mogą mieć uszkodzeń - oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez 
wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. Przed zakończeniem 
dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed 
zamuleniem. Przewody powinny być układane ze spadkami podanymi w Dokumentacji Budowy od 
rzędnych niższych do wyższych.  
Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Budowy nie mogą w 
żadnym punkcie przewodu przekraczać ± 0,5 cm. Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego 
w planie nie może przekraczać 10 cm.  

 
 

 Układanie przewodu na dnie wykopu 
 

Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub w przypadku większych średnic (0,50 m) przy użyciu 
sprzętu mechanicznego. Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. 
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Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji 
ułożonej już części przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu stronach. Należy przy tym zwrócić 
uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się, zaś przy łączeniu kielichowym 
bosy koniec rury wszedł do miejsca oznaczonego na niej. Złącza powinny pozostać odsłonięte, z 
pozostawieniem wystarczającej wolnej przestrzeni po obu stronach połączenia, do czasu 
przeprowadzenia próby szczelności przewodu. Połączenie kielichowe przed zasypaniem należy 
owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy 
przewodu. Przewody powinny być układane ze spadkami podanymi w Dokumentacji Budowy. Nie 
wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów, 
takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. 

 

  Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego i izolacja przewodów 
 

Przewody powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający: 
- zamarzanie w nich ścieków w okresie zimowym, 
- uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych, 
- niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciążenie fundamentami itp.). 

Głębokość przewodów bezpośrednio w gruncie i bez dodatkowych środków zabezpieczających ustala 
ogólna norma. Wg tej normy głębokość ułożenia przewodów powinna być taka, aby przykrycie h 
mierzone od wierzchu rury do rzędnej terenu było większe niż umowna głębokość przemarzania 
gruntu h o 0,20 m. Zatem zalecane wartości przykrycia przewodu powinny być takie, jak w tablicy 
3.2. 
W przypadku konieczności ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach, w celu zabezpieczenia 
przez zamarzaniem ścieków, przewody powinny być ocieplone, np. warstwą żużla uzupełniającego 
żądaną głębokość przykrycia (warstwa żużla nie może mieć bezpośredniego kontaktu z rurą z 
tworzywa sztucznego). 
Wartości przykrycia przewodu kanalizacyjnego w zależności od głębokości  przemarzania gruntu. 

 
 

Głębokość przemarzania gruntu  
hz (m) 

Głębokość ułożenia przewodu  
hu (m) 

0.8 1.0 

1.0 1.2 

1.2 1.3 

1.4 1.5 

 
W przypadku braku możliwości posadowienia rurociągu powyżej strefy przemarzania, rurociągi 
należy zabezpieczyć dodatkowo poprzez obsypaniem rurociągu keramzytem otoczyć 30 cm (zamiast 
podsypki i obsypki) zabezpieczonego folia PEHD gr. 1,5 mm. 
 
Przewody powinny być rozmieszczane w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia 
podziemnego zgodnie z wymaganiami. 

 

  Łączenie elementów przewodów 
 

o wszystkie kształtki powinny być projektowane do stosowania do budowy sieci 
wodociągowych dostarczane przez producenta posiadającego wdrożony do 
stosowania system ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu, 

o kształtki powinny spełniać wymagania normy PN-EN 12201-3 
o kształtki powinny posiadać aprobatę techniczną IBDiM dopuszczająca do stosowania 

w drogownictwie, 
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o każda kształtka powinna być osobno pakowana tak by wykluczyć konieczność 
dodatkowego czyszczenia przed zgrzewaniem. Kształtki powinny być pakowane w 
przezroczyste worki foliowe dla ułatwienia identyfikacji wyrobu w opakowaniu, 

o konstrukcja kształtek powinna być taka by żaden metalowy element grzewczy nie był 
widoczny, a przewody grzewcze powinny być całkowicie zatopione w korpusie 
kształtki, 

o kształtki powinny posiadać indywidualne kontrolki zgrzewania dla każdej strefy 
grzewczej kształtki, osadzone w korpusie kształtki. Kontrolki powinny być 
zabezpieczone przed wypadnięciem z korpusu kształtki, 

o każda kształtka powinna posiadać kod kreskowy zawierający dane identyfikujące 
kształtkę, producenta, materiał oraz zawierający parametry zgrzewania,  

o każda kształtka powinna mieć trwałe znakowanie na korpusie identyfikujące numer 
partii produkcyjnej, materiał i średnicę. Znakowanie kształtki, gniazda podłączenia 
elektrod oraz kontrolki zgrzewu powinny być widoczne po jednej stronie kształtki, 

o kształtki powinny być dostosowane do zgrzewania z zastosowaniem napięcia 40V, 
o kształtki powinny posiadać izolowane i zabezpieczone styki o średnicy 4 mm do 

podłączenia końcówek elektrod zgrzewarki, 
o cały zakres oferowanych kształtek danego producenta powinien być przystosowany 

do wykonania zgrzewów z użyciem jednej zgrzewarki elektrooporowej. Maksymalna 
moc wymagana do zgrzewania całego zakresu kształtek danego producenta nie 
powinna przekraczać 4 KWA, 

o 

dodatkowych wewnętrznych stalowych pierścieni wzmacniających, 
o frez do nawiercania w trójnikach siodłowych powinien zapewniać trwałe trzymanie 

wycinanego fragmentu rury oraz nie może powodować powstawania wiórów 
podczas nawiercania rury, 

o trójniki siodłowe powinny posiadać górne i dolne ograniczniki freza oraz  powinny 
być wyposażone w nakrętki zabezpieczające z dodatkowym uszczelnieniem i 
zabezpieczeniem przed odkręceniem, 

o możliwość zakupu kompletnego systemu rur PE100 i kształtek od jednego dostawcy. 
 

3. Podstawowe wytyczne wykonania i odbioru robót budowlanych,  

 Oznakowanie uzbrojenia 
Wbudowane uzbrojenie podziemne należy trwale oznakować tabliczkami 
orientacyjnymi zgodnie z wymaganiami normy PN - 86/B - 09700. Tablice należy 
umieścić na trwałych obiektach budowlanych lub specjalnych słupkach, na wysokości 2 
m nad terenem, w miejscach widocznych, w odległości nie większej, niż 25 m od 
oznaczonego uzbrojenia. Dla  tablic   oznaczających   zasuwy obowiązuje tło niebieskie. 

  Próba szczelności, płukanie i dezynfekcja 
o  Próba ciśnieniowa sieci wodociągowej 

o Próba szczelności powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy  
o PN-B-10725. Szczelność odcinka przewodu bez względu na średnicę powinna być taka, 

aby przy próbie hydraulicznej ciśnienie na manometrze nie spadło w ciągu 30 min 
poniżej wartości ciśnienia próbnego. Szczelność całego przewodu powinna być taka, 
aby przy próbie hydraulicznej wypływ wody nie przekraczał 1000 dm3  na 1 km długości 
na metr średnicy zastępczej przewodu i dobę wg wzoru:  Vw<1000dcmł/1 
km*1m*dobę 

o Przed hydrauliczną próbą szczelności przewód należy od zewnątrz oczyścić, w czasie 
badania powinien być uniemożliwiony dostęp do złączy ze wszystkich stron. Końcówki 
odcinka przewodu oraz wszystkie odgałęzienia powinny być zamknięte za pomocą 
odpowiednich zaślepek z uszczelnieniem, a przewód na całej długości powinien być 
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zabezpieczony przed przesunięciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku 
przewodu nie powinna być instalowana armatura przed przeprowadzeniem próby 
szczelności. Wykopy powinny być zasypane ziemią do wysokości połowy średnic rur, zaś 
ziemia powinna być dokładnie ubita z obu stron przewodu, każda rura powinna byś w 
środku obsypana maksymalnie ziemią, piaskiem, a ponadto w szczególnych 
przypadkach zakotwiona, złącza rur nie powinny być zasypane. 

o Ciśnienie próbne odcinka przewodu należy przyjąć wyższe od najwyższego 
występującego w badanym odcinku przewodu ciśnienia roboczego: 

o dla odcinka przewodu ciśnieniowego tłocznego o ciśnieniu roboczym pr do 1 MPa o 
50%, pp=1,5 pr lecz nie mniej niż 1 MPa, 

o dla odcinka przewodu ciśnieniowego tłocznego o ciśnieniu roboczym powyżej 1 MPa 
pp=pr+0,5 MPa, 

o dla odcinka przewodu ciśnieniowego tłocznego ułożonego pod drogami w rurach 
ochronnych, pp=2 pr lecz nie mniejsze niż 1 MPa. 

o Wysokość ciśnienia próbnego powinien wskazywać manometr przy pompie 
hydraulicznej. Ciśnienia próbne całego przewodu niezależnie od średnicy należy przyjąć 
jako równe maksymalnemu występującemu w badanym przewodzie ciśnieniu 
roboczemu. 

o Po zakończeniu budowy przewodu  i pozytywnych wynikach próby szczelności należy 
dokonać jego płukania, używając do tego czystej wody. Prędkość przepływu czystej 
wody powinna być tak dobrana, aby mogła  wypłukać wszystkie zanieczyszczenia 
mechaniczne z przewodu. Przewód można uznać za dostatecznie wypłukany, jeżeli 
wypływająca z niego woda jest przeźroczysta i bezbarwna. 

o Przewody wodociągowe wody pitnej należy poddać dezynfekcji za pomocą roztworów 
wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania 
dezynfekcji powinien wynosić 24h. Po usunięciu wody zawierającej związki chloru 
należy przeprowadzić ponowne płukanie.  Dopuszcza się rezygnację z dezynfekcji 
przewodu, jeżeli wyniki badań bakteriologicznych wykonanych po płukaniu wykażą, że 
pobrana próbka wody spełnia wymagania dla wody do picia i wody na potrzeby 
gospodarcze. 

 
 

4. Standardy jakościowe 

4.1. Zasady montażu 

Należy zwracać uwagę na prawidłowy dostęp do armatury i urządzeń. Przy montażu armatury nie 
mogą występować żadne naprężenia. Wszystkie części rozłączne powinny być wykonane w taki 
sposób, aby nawet po dłuższym czasie mogły być rozkręcone bez konieczności ich zniszczenia (na 
przykład bez ścinania nakrętek). Połączenia rozłączne muszą być stale łatwo dostępne. 

Tuleje puste wykonane ze stali lub tworzyw sztucznych, które znajdują się w ścianach lub stropach, 
powinny być zabezpieczone przed wyślizgnięciem się ze ściany. Przy pracach montażowych należy 
przestrzegać zalecanych przez producenta instrukcji montażu i wytycznych dotyczących ułożenia, jak 
też ewentualnych ograniczeń dotyczących zastosowania. Inwestor powinien stwierdzić, czy prace 
wykonywane podczas przeprowadzania zmiany w instalacjach istniejących, nie będą naruszać 
obecnych tam zabezpieczeń instalacji elektrycznych.  

4.2. Zabezpieczenie elementów instalacji 

 Należy zwracać szczególną uwagę na staranne zapakowanie, dostawę                   i składowanie 
na miejscu budowy takich części instalacji jak pompy, zawory bezpieczeństwa, urządzenia 
automatyczne, regulacyjne, jak też na inne wrażliwe części instalacji. Zabrudzone, bądź też 
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uszkodzone części instalacji nie będą przyjmowane. W okresie montażu należy również podjąć 
odpowiednie działania zapobiegawcze zmierzające do odpowiedniej ochrony wszelkiego rodzaju 
przewodów, puszek, czy otworów, które znajdują się w danych częściach instalacji. Wrażliwą 
armaturę należy zamontować możliwie jak najpóźniej i zabezpieczyć ją przed zanieczyszczeniem. 

4.3. Napisy, tabliczki, oznaczenia 

 Wszystkie istotne części instalacji, w szczególności zaś wszystkie przyrządy sterownicze i 
nastawcze, powinny zostać opisane i zaopatrzone w tabliczki. Na wszystkich przyrządach, względnie 
urządzeniach, powinny znajdować się czytelne tabliczki znamionowe z wytłoczonymi na nich danymi. 
Tabliczki te powinny znajdować się w łatwo dostępnych miejscach. Wszelkie napisy, wykresy oraz 
tabliczki laminowane, itp. muszą być wykonane w języku polskim, także wówczas, gdy zostały one 
wykonane w jakimkolwiek kraju obcojęzycznym. Instrukcje dotyczące eksploatacji, konserwacji,  
opisy techniczne, itp. powinny być także zredagowane w języku polskim. Do opisania nie 
wolno stosować folii. 

   4.4. Wykonanie, próby i odbiory techniczne 

 Przed wykonaniem próby ciśnieniowej instalacje wodne należy starannie przepłukać. Instalacje 
grzewcze należy wyregulować hydraulicznie za pomocą zaprojektowanych zaworów 
równoważących tak by przepływy rzeczywiste były równe projektowanym.   

 Instalacje należy wykonać i odebrać zgodnie z: 

 „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” 
cz. II „Instalacje sanitarne i przemysłowe”  

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.               w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich 
usytuowanie 

 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji – COBRTI Instal, zeszyty 1-
8 

 Zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami BHP, PPOŻ 

 Wytyczne stosowania i projektowania - wewnętrzne instalacje wodociągowe, 
ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych – COBRTI Instal 1996r. 

 Wymaganiami montażowymi producentów zastosowanych urządzeń 

 Projektami wykonawczymi, obowiązującymi przepisami i normami 
 

 4.5. Kontrola jakości robot  

 Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić wszystkie niezbędne próby             i badania 
kontrolne w celu potwierdzenia zgodności zainstalowanego sprzętu      z wymogami specyfikacji. 

 Wszystkie wymagane próby i badania kontrolne należy przeprowadzać zgodnie z 
harmonogramem uzgodnionym wcześniej z Kierownikiem budowy. Należy umożliwić 
Inspektorowi nadzoru, obecność przy przeprowadzeniu prób i kontroli. 

 Wszystkie próby przeprowadzone w czasie nieobecności przedstawiciela 
Zamawiającego będą uznane za nieważne, chyba że Inwestor zadecyduje inaczej, 
upoważniając Wykonawcę do przeprowadzenia takich prób. 

 Świadectwo przeprowadzenia próby powinno zawierać między innymi informacje na 
temat: daty i godziny przeprowadzenia próby, warunków zewnętrznych, pełny, 
szczegółowy opis próby, ich wyniki, jak również wszelkie informacje o 
zaobserwowanych nieprawidłowościach w pracy sprzętu. 

 Żaden materiał, sprzęt, czy element wyposażenia nie może być obudowany lub w inny 
sposób trwale osłonięty do czasu oględzin przeprowadzonych przez przedstawiciela 
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na lub wydania pisemnego oświadczenia upoważniającego Wykonawcę do 
zapewnienia osłony dla dostarczonego produktu. 

 Żaden z dostarczonych produktów nie będzie wykończony poprzez malowanie zanim 
nie zostanie poddany oględzinom lub przed wydaniem decyzji o wykończeniu. 
Powyższe nie dotyczy sytuacji, w której wykończenie niezbędne jest do zapewnienia 
odpowiedniej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi. 

 Żadne urządzenie, element wyposażenia czy instalacja nie będzie uznana za 
kompletną dopóki określone w niniejszej specyfikacji oględziny i próby nie zostaną 
dokonane a ich wyniki nie potwierdzą zgodności dostarczanego produktu z 
określonymi wymogami. 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia na swoje wyłączne życzenie, od 
konieczności uczestniczenia w oględzinach i próbach dostarczanych materiałów, 
sprzętu, czy wyposażenia. Prawo to w żaden sposób nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku przeprowadzenia wymaganych prób i dostarczenia Inspektorowi 
świadectw z ich wynikami. 

4.6. Oględziny, czystość, próby 

 Wszystkie elementy sprzętu i wyposażenia konieczne do wykonania prac będą 
odpowiednio składowane i zabezpieczane do czasu ich użycia. Rury, przewody i 
złącza będą zabezpieczone przez zaślepienie, zamknięcie lub uszczelnienie do 
czasu ich użycia. 

 Przed przekazaniem do odbioru i poddaniem próbom i oględzinom kontrolnym, 
instalacje zostaną kompleksowo oczyszczone, zarówno po wewnętrznej jak i 
zewnętrznej stronie. 

 Instalacje będą przepłukane, oczyszczone oraz napełnione wymaganym 
czynnikiem. 

 Wykonawca dostarczy i zainstaluje, na własny koszt, wszystkie pompy, sprężarki, 
butle gazowe, orurowanie czasowe, zawory do przepłukiwania, odpowietrzniki, 
spusty, obejścia, pętle, filtry i wszelkie inne  wyposażenie niezbędne do 
przepłukania, oczyszczenia, usunięcia niepożądanych substancji i sterylizacji 
wyspecyfikowanych dla każdego systemu orurowania.  

 Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że wszystkie odpady powstałe podczas 
przepłukiwania, oczyszczenia, usunięcia niepożądanych substancji i dezynfekcji 
zostaną usunięte zgodnie z przepisami prawa oraz wymogami ochrony środowiska.  

 Wykonawca dostarczy, do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru, krótki opis 
proponowanej metody i procedur przepłukiwania, oczyszczenia, usunięcia 
niepożądanych substancji i dezynfekcji. Opisowi mają towarzyszyć rysunki 
pokazujące wszystkie czasowe lub stałe orurowanie, zawory, odpowietrzniki, 
spusty, miejsca pobierania próbek, miejsca wtryskiwania, pompy instalowane 
czasowo, obejścia   i pętle.  

Całość operacji płukania, czyszczenia, usunięcia niepożądanych substancji   i dezynfekcji ma zostać 
przeprowadzona w obecności Inspektora nadzoru. Zapisy z wszystkich testów mają być dołączone 
do ostatecznej dokumentacji powykonawczej. Po zakończeniu procesu czyszczenia i płukania 
wykonawca dokręci wszystkie śruby na kołnierzach i zaworach by zapewnić szczelność instalacji.  


