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A. 00.00.   WYMAGANIA  OGÓLNE 
 
1.0. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot  Specyfikacji  Technicznej. 
Przedmiotem   Specyfikacji  Technicznej  są   wymagania   ogólne  dotyczące  wykonania i  odbioru  
robót   związanych  z budową budynku dydaktycznym i budynku bursy szkolnej Zespołu Szkół w 
Sztutowie  ul. Szkolna 13 dz. nr. 167/5 
Podstawą do opracowania niniejszych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót jest 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. 202 poz. 2072 ze zmianami, Dz. U. 
75 poz. 664 z 2004 r. 
 
1.2.   Zakres  stosowania  specyfikacji technicznej 
Specyfikacja  Techniczna jest  stosowana   jako  dokument   przetargowy   i  kontraktowy  przy  
zleceniach i realizacji robót  w modernizacji instalacji wewnętrznej wod- kan dla budynku szkolnego 
oraz stołówki szkolnej zlokalizowanej w Sztutowie ul. Szkolna 13 
 
1.3.   Charakterystyka przedsięwzięcia 
1.3.1. Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-uŜytkowe: 
Budynek istniejący wybudowany w latach 80 , składający się z trzech skrzydeł dydaktycznych oraz 
Sali gimnastycznej. W bloku A znajduje się kuchnia wraz z stołówką.  
 
1.3.2. Ogólny zakres robót 
-  wymiana istniejącej instalacji wod-kan i dostosowanie jej do potrzeb remontowych kuchni. inwestycji. 
 
1.3.3. Dokumentacja  techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do 
realizacji robót - wg opracowań branŜowych - projektów budolanych dot. ww. inwestycji. 
 
1.3.4. Teren budowy 
1.3.4.1. Charakterystyka terenu budowy 
Teren przewidziany pod nie wymaga generalnej makroniwelacji. Granica budowy winna być 
wytyczona w oparciu o dokumentację branŜową wod.-kan.. 
 
1.4.  Określenia  podstawowe. 
 
Kierownik  budowy --    oossoobbaa    ppoossiiaaddaajjąąccaa  uupprraawwnniieenniiaa  bbuuddoowwllaannee  ww  bbrraannŜŜyy    wwyyzznnaacczzoonnaa        pprrzzeezz    
WWyykkoonnaawwccęę,,    uuppoowwaaŜŜnniioonnaa    ddoo  kkiieerroowwaanniiaa    rroobboottaammii  ii  ddoo  wwyyssttęęppoowwaanniiaa    ww  jjeeggoo    iimmiieenniiuu    ww  sspprraawwaacchh    
rreeaalliizzaaccjjii    KKoonnttrraakkttuu. 
 
Zarządzający realizacją umowy 
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje 
interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót 
budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy 
technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy  pisemnie wyznacza 
inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i 
obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 
Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w cenie 
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do 
końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy. 
 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - zwany równieŜ InŜynierem - osoba posiadająca 
wykształcenie wyŜsze i uprawnienia budowlane w zakresie kierowania i nadzorowania robotami w 
branŜy. Wyznaczona przez Inwestora do występowania w jego imieniu celem kontroli i nadzorowania 
robót na budowie  zgodnie z Prawem Budowlanym. 
 
 
 
 
 
 



 
Przedmiar robót  -  ookkrreeśślleenniiee  rrooddzzaajjóóww  ii  iilloośśccii  ppoosszzcczzeeggóóllnnyycchh  rroobbóótt 
 
Laboratorium -  laboratoria    badawcze,  zaakceptowane   przez Inspektora  Nadzoru  
Inwestorskiego, niezbędne do przeprowadzenia  wszelkich badań  i prób związanych  z  oceną jakości  
materiałów  oraz  robót. 
 
Materiały -   wszelkie tworzywa  niezbędne do wykonania robót, zgodnie z  Dokumentacją Projektową 
i Specyfikacjami zaakceptowane przez Zamawiającego. 
 
Projektant -  uprawniona osoba prawna lub fizyczna  będąca  autorem Dokumentacji   Projektowej. 
 
1.5. Ogólne  wymagania dotyczące  robót. 
 
   Wykonawca  robót jest  odpowiedzialny  za  jakość ich  wykonania oraz  za  zgodność z 
Dokumentacją  Projektową, Specyfikacjami  Technicznymi i poleceniami InŜyniera. 
 
1.5.1Przekazanie placu budowy . 
Zmawiający w terminie określonym w dokumentach  kontraktowych przekaŜe Wykonawcy plac 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 
współrzędne reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa 
komplety Specyfikacji Technicznej (ST). Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 
przekazanych reperów do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.5.2. Biuro Zarządzającego realizacją umowy i InŜyniera 
Wykonawca w ramach kontraktu zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu biuro dla InŜyniera w 
postaci pomieszczenia biura budowy, wyposaŜonego w biurko, krzesło i szafę na akta. Wykonawca 
zapewni utrzymane biura. 
1.6  Zakres  robót  i  ich utrzymanie podczas  budowy. 
1.6.1Zakres  i prowadzenie robót.  
Ustalenia    zawarte   w   niniejszej   Specyfikacji    dotyczą   prowadzenia  robót budowlanych budowy 
budynku mieszkalnego jak w pkt. 1.3. A.00.00. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich 
zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu 
zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez 
wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie 
potrzeby będzie słuŜył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i 
rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę. 
Stabilizacja sieci punktów odwzorowania załoŜonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 
wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, 
zostaną one załoŜone ponownie na jego koszt, równieŜ w przypadkach, gdy roboty budowlane 
wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i 
będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów naleŜy do obowiązków wykonawcy i 
uwaŜa się, Ŝe ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a takŜe w normach i wytycznych wykonania i odbioru 
robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań 
materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 



wpływające na rozwaŜną kwestię. 
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe 
z tego tytułu poniesie wykonawca. 
 
1.6.2.Utrzymanie  robót  podczas  budowy. 
1. Wykonawca   powinien   utrzymywać   roboty   do  czasu   końcowego   lub  częściowego  odbioru. 
Utrzymanie  powinno być  prowadzone  w  taki  sposób  aby  obiekt  lub  jego elementy  były  w 
zadawalającym  stanie przez cały czas do  momentu  odbioru. 
    2. JeŜeli   Wykonawca   w jakimkolwiek czasie  zaniedba  utrzymanie terenu budowy  lub  jego 
otoczenia  w  zadawalającym  stanie, to na polecenie InŜyniera powinien rozpocząć roboty  
utrzymaniowe  nie później niŜ 24 godz. po otrzymaniu  tego  polecenia. W  przeciwnym  razie InŜynier 
moŜe  natychmiast  zatrzymać   roboty. 
 
1.7.  Zasady  kontroli  i  odbioru  robót. 
 
1.7.1  InŜynier - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
1.  Decyzje InŜyniera dotyczące  akceptacji  lub odrzucenia materiałów i elementów  Robót będą 
oparte na osądzie  inŜynierskim. InŜynier uwzględni wszystkie fakty  związane z rozwaŜaną  kwestią, 
rozrzuty normalnie występujące  przy produkcji i badaniach materiałów budowlanych, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię, włączając 
wszelkie uwarunkowania sformułowane w kontrakcie i projekcie, wymagania Specyfikacji, a takŜe 
normy i wytyczne. 
2. InŜynier jest upowaŜniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję 
materiałów. InŜynier odrzuci wszystkie  te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań 
jakościowych określonych w  projekcie i Specyfikacji.   
 
1.7.2.Dokumentacja  projektowa. 
1.Niniejsze   materiały   Kontraktowe  są  opracowane w oparciu  o projekt   techniczny. 
2.Wykonawca otrzyma od Zamawiającego dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej . 
3.Wszelkie   zmiany  w   Dokumentacji  Projektowej  powinny  być wprowadzone  na   piśmie i  
autoryzowane   przez InŜyniera. 
4.Istotne zmiany Dokumentacji projektowej powinny być wprowadzane przez Zamawiającego po 
uzgodnieniu z Projektantem. 

 
1.7.3.Zgodność  robót  z  Dokumentacją  Projektową  i ST . 

    Dokumentacja Projektowa ,ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez InŜyniera 
Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich  są 
obowiązujące dla Wykonawcy  tak jakby zawarte były  w całej Dokumentacji. 

 W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca  
kolejność  ich waŜności: 
        11))  SSppeeccyyffiikkaaccjjee  TTeecchhnniicczznnee    

    2) Dokumentacja Projektowa. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać  błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o 

ich wykryciu winien natychmiast powiadomić InŜyniera, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek . 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały  muszą być  zgodne z Dokumentacją 
Projektową i ST. 

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

W  przypadku, gdy  materiały  lub   roboty   nie  są   w   pełni   zgodne  z  Dokumentacją  
Projektową  lub Specyfikacjami i moŜe wpłynąć to  na  nie zadawalającą jakość  elementu budowli,  to  
takie  materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
 
 
 



1.8. Teren  budowy i dokumenty  budowy. 
1.8.1.Przekazanie  terenu  budowy. 

1. InŜynier przekaŜe  Wykonawcy  Teren  Budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganiami, 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje oraz współrzędne państwowe  punktów  
głównych, dokumentację techniczną, kopie decyzji o pozwoleniu na budowie, kopie uzgodnień i 
zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowania robót do realizacji przez zamawiającego dla 
umoŜliwienia prowadzenia robót. 

2. W  okresie od przekazania Terenu  Budowy do potwierdzenia przez Zamawiającego końcowego 
odbioru  robót. Wykonawca  odpowiada  za odpowiednie  utrzymanie  znaków  geodezyjnych. 
Uszkodzone  lub zniszczone znaki  Wykonawca   naprawi   lub   odtworzy   na   własny  koszt. 
 
1.8.2.Tablice  informacyjne. 

1. Przed  przystąpieniem   do  Robót  Wykonawca  dostarczy   i   zainstaluje   tablicę informacyjną. 
Tablica będzie wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Tablica informacyjna będzie utrzymywana przez Wykonawcę w dobrym stanie  w czasie całego 
okresu realizacji robót .Koszt utrzymania tablicy informacyjnej  obciąŜa Wykonawcę. 

3. Projekt Organizacji Placu Budowy wykonawca wykona na własny koszt i uzgodni go z  
InŜynierem. 

 
1.8.3.Zabezpieczenie  terenu  budowy. 
1.  Dla   zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego oraz  osób  zatrudnionych na Terenie  Budowy   
Wykonawca  ma  obowiązek  wykonać  lub  dostarczyć i zapewnić obsługę   wszystkich  
tymczasowych  urządzeń  zabezpieczających  takich  jak :  płoty,  zapory,  oświetlenie,  znaki  
ostrzegawcze . 
2.  Wykonawca   zapewni  odpowiednie  oświetlenie   całodobowe  zapór  i  znaków, dla  których  jest  
to nieodzowne  ze  względów   bezpieczeństwa .  
3. Wszystkie  znaki, zapory  i  urządzenia  zabezpieczające  powinny  być zatwierdzone  przez 
InŜyniera przed  ich  ustawieniem . 
4. Koszt  wykonania, dostarczenia  i   zainstalowania  urządzeń  oraz  elementów  zabezpieczających  
jest  uwzględniony  w  stawce   jednostkowej poszczególnych  robót. 
 
1.8.4.Dziennik  budowy. 
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy 
na bieŜąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego, jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego 
przekazania wykonawcy placu budowy, aŜ do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieŜąco i powinny 
odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie 
kwestie związane z zarządzaniem budową. 
KaŜdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis 
osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku 
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemoŜliwiający 
wprowadzanie późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę, jak i zarządzającego realizacją 
umowy. 
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 

• data przejęcia przez wykonawcę placu budowy 
• data  dostarczenia  dokumentacji projektowej przez zamawiającego 
• zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych w p. 2.3.1. 

przygotowanych przez Wykonawcę 
• daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
• postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót 
• daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 
• komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy 
• daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiekolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia 

zarządzającego realizacją umowy 
• daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 

wykonania robót zamiennych 
• wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy 



• warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na czasowe 
ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków 
klimatycznych 

• dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, szczególnie w 
odniesieniu do wytyczenia obiektów w terenie 

• dane na temat sposobu zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie 
• dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo 

zostały przeprowadzone i pobrane 
• wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone 
• inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę 
powinny być na bieŜąco przedstawione do wiadomości i akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 
Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą być 
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 
Zarządzający realizacją umowy jest takŜe zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat 
kaŜdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 
 
1.8.5.Księga  obmiaru. 
Nie obowiązuje prowadzenie księgi obmiarów. 
 
1.8.6.Pozostałe  dokumenty  budowy. 
1..    DDoo    ddookkuummeennttóóww    bbuuddoowwyy    zzaalliicczzaa    ssiięę,,  oopprróócczz    DDzziieennnniikkaa    BBuuddoowwyy    ii      KKssiięęggii    OObbmmiiaarróóww    
nnaassttęęppuujjąąccee    ddookkuummeennttyy  ::  

• pozwolenie  na  realizację  budowy 
• protokóły  przekazania  terenu  Wykonawcy 
• umowy  administracyjne  z  osobami  trzecimi  i  inne  umowy  cywilno prawn 
• protokóły  odbioru  robót. 

 
1.8.7.Przechowywanie  dokumentów  budowy. 
1. Dokumenty  budowy  powinny  być  przechowywane  przez  Wykonawcę   na  Terenie  Budowy  w  
miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym z moŜliwością dostępu przez osoby upowaŜnione. 
2. Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  powinno  spowodować jego  natychmiastowe  
odtworzenie  w  formie  przewidzianej  prawem  
3. Zaginięcie  Dziennika   Budowy,  związane   z   celowym   ukryciem   dowodów,  mówiących  o  
przyczynach   zaistniałych  wypadków  albo  zagroŜenia  Ŝycia  lub  mienia   powinno   spowodować   
natychmiastowe   powiadomienie   właściwych  organów . 

 
1.9. Powiązania prawne i odpowiedzialność  wobec prawa. 
1.9.1.Przestrzeganie  prawa. 
1. Wykonawca  ma  obowiązek  znać  wszystkie  ustawy  i   zarządzenia  władz  lokalnych, inne  
przepisy,  instrukcje  oraz  wytyczne, które   w   jakikolwiek sposób  są  związane  z   realizacją  robót  
lub  mogą  wpłynąć  na  sposób  przeprowadzenia   robót . 
2. W  czasie  prowadzenia  robót  Wykonawca  powinien  przestrzegać  i  stosować  wszystkie  
przepisy  wymienione  w  ust.1. 
1.9.2.Stosowanie  rozwiązań  opatentowanych. 
1. JeŜeli   od   Wykonawcy   wymaga   się   lub   teŜ   uzna  on   za   konieczne  albo  uzasadnione   
uŜycie  rozwiązania  projektowego,  urządzenia,  materiału  lub metody,  które  są  chronione  
patentem  lub  innym  prawem  własności, to  Wykonawca  powinien spełnić  wszystkie  wymagania  
określone  prawem , dotyczące  zasad  zastosowania  chronionego  rozwiązania, urządzenia,  
materiału  lub metody . 
2. Wymagania  określone  w   ust.1  powinny   być   spełnione   przez   Wykonawcę  przed  
przystąpieniem  do  robót, w  których  mają  zastosowanie  chronione  rozwiązania, urządzenia, 
materiały  lub  metody.  
3. Wykonawca  powinien poinformować InŜyniera o   uzyskaniu  wymaganych   uzgodnień,  a   w    
razie   potrzeby  przedstawić  ich  kopie.  
JeŜeli  niedotrzymanie  wymagań  sformułowanych  w  ust. 1 i 2  spowoduje  następstwa   finansowe   
lub   prawne, to   w  całości  obciąŜają   one  Wykonawcę.      
1.9.3.Ochrona  własności  publicznej  i  prawnej. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  ochrony  przed  uszkodzeniem  lub  zniszczeniem   własności   
publicznej   oraz   prawnej  : 



1. Jeśli  w  związku  z  zaniedbaniem,  niewłaściwym  prowadzeniem  robót  lub brakiem   koniecznych   
działań   ze   strony  Wykonawcy   nastąpi   uszkodzenie  lub  zniszczenie  własności  publicznej   lub  
prawnej  to  Wykonawca   na  swój  koszt  naprawi  lub  odtworzy  uszkodzoną  własność.  
Stan  uszkodzonej   lub    naprawionej   własności  powinien  być  nie  gorszy  niŜ    przed  
powstaniem  uszkodzenia . 
2.  Wykonawca  powiadomi  wszystkie  instytucje obsługujące  urządzenia  podziemne  i  nadziemne   
o  prowadzonych   robotach   i   spowoduje  przeprowadzenie   przez  te   instytucje   wszystkich   
niezbędnych  adaptacji   i   innych   koniecznych  robót w  obrębie Terenu  Budowy   w   moŜliwym   
najkrótszym  czasie ,  nie  dłuŜszym  jednak  niŜ  w  czasie  przewidzianym  harmonogramem  tych  
robót . Wykonawca okaŜe  współpracę  i  ułatwi  przeprowadzenie  wymienionych  robót . 
3.  Zakłada  się,  Ŝe  Wykonawca    zapozna  się  z  zakresem   robót   wymienionych w  ust. 4.  i  
uwzględni   ich  przeprowadzenie   planując  swoje  roboty. W  związku  z  tym  roboty  wymienione  w  
ust. 4,  przeprowadzone  w  zakresie  i  w   terminie   ustalonym   przed   podpisaniem  Kontraktu  nie  
mogą   być  podstawą  do zmiany  terminu  realizacji  Kontraktu .   
4.  Przed  przystąpieniem  do  robót   Wykonawca   powinien   podjąć  wszelkie   niezbędne   kroki  
mające  na  celu  zabezpieczenie   instalacji    i  urządzeń  podziemnych  oraz  nadziemnych  przed   
ich   uszkodzeniem  w   czasie  realizacji  robót. 
5. W   przypadku   przypadkowego    uszkodzenia    instalacji   Wykonawca   natychmiast    powiadomi   
odpowiednią   instytucję    uŜytkującą    lub   będącą   właścicielem  instalacji, a takŜe InŜyniera. 
Wykonawca  będzie  współpracował w   usunięciu   powstałej  awarii    z   odpowiednimi   słuŜbami 
specjalistycznymi.            
6. Jakiekolwiek  uszkodzenia  instalacji   i  urządzeń   podziemnych   nie  wykazanych na   planach   i   
rysunkach   dostarczanych  Wykonawcy   przez   Zamawiającego i  powstałe   bez   winy    lub    
zaniedbania    Wykonawcy    zostaną    usunięte   na    koszt  Zamawiającego .  W  pozostałych  
przypadkach  koszt  naprawy  uszkodzeń obciąŜa  Wykonawcę . 
1.9.4.Ochrona  środowiska. 
1.  Wykonawca   ma   obowiązek   znać   i   stosować  w  czasie   prowadzenia  robót  wszystkie  
przepisy  dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego . 
2.W  szczególności   Wykonawca   powinien   zapewnić  spełnienie następujących    warunków : 
a) miejsce  na  bazę ,  magazyny ,  składowiska  powinny  być tak wybrane,      
    aby  nie   powodować    zniszczeń    w   środowisku   naturalnym , 
      
b) powinny   zostać  podjęte odpowiednie   środki   zabezpieczające  przed : 
• zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami,  paliwem,  
                     olejami   materiałami  bitumicznymi ,  oraz  innymi  szkodliwymi       
                     substancjami, 
• zanieczyszczeniem  powietrza  pyłami  i  gazami , 
• przekroczeniem  dopuszczalnych  norm  hałasu ,   
• moŜliwością  powstania  poŜaru , 
 
c) praca  sprzętu  budowlanego  uŜywanego  podczas  realizacji  Robót   nie   
    moŜe  powodować  zniszczeń  w  środowisku  naturalnym  poza terenem  
    prowadzenia  robót. 
 
d)OOppłłaattyy    ii  kkaarryy    zzaa    pprrzzeekkrroocczzeenniiee  ww    ttrraakkcciiee    rreeaalliizzaaccjjii    rroobbóótt    nnoorrmm  ookkrreeśślloonnyycchh      ww    ooddppoowwiieeddnniicchh    
pprrzzeeppiissaacchh    ddoottyycczząąccyycchh    oocchhrroonnyy      śśrrooddoowwiisskkaa,,    oobbcciiąąŜŜaajjąą  WWyykkoonnaawwccęę . 
 
 
1.9.5. Zapewnienie   bezpieczeństwa   i   ochrony zdrowia   
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposaŜenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposaŜenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposaŜenie i 
odzieŜ wymaganą dla ochrony Ŝycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. UwaŜa się, 
Ŝe koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyŜej przepisami bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego. Będzie stale utrzymywał wyposaŜenie przeciwpoŜarowe w 
stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego, na placu 
budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. 
Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpoŜarowymi, w bezpiecznej 
odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca 



będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku poŜaru, który mógłby powstać w okresie 
realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
UŜycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyŜszych niŜ zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek 
materiały  z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być uŜyte do robót muszą być 
poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są 
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, 
np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, Ŝe będą spełnione wymagania techniczne 
dotyczące ich wbudowania. Przed uŜyciem takich materiałów zamawiający musi uzyskać aprobatę od 
odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 
1.10 Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 
1.10.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 
Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania 
zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu 
realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów: 

1) projekt organizacji robót 
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
4) program zapewnienia jakości 
 

1.10.2  Projekt organizacji robót 
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i 
zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, 
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją 
umowy oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 
 
1.10.3 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z 
dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. MoŜliwości przerobowe wykonawcy w 
dziedzinie robót budowlanych i montaŜowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić 
wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 
Wykonawca przedstawi zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy 
harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. 
Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w 
zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. 
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie 
realizacji robót. 
 
1.10.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i 
wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest 
zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, Ŝeby personel nie 
pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
 
1.11. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
1.11.1. Informacje ogólne 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót  wykonawca jest zobowiązany do dostarczania 
na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 
- rysunki robocze 
- aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 



- dokumentacja powykonawcza 
- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą 
przedsięwzięcia i zaadresowane na jego adres. 
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby moŜna było ustalić ich zgodność z 
dokumentami wchodzącymi w skład umowy.  Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złoŜonych lub 
wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające 
stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 
 
1.11.2 Rysunki robocze 
Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie 
przedłoŜenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą  wykonywane, uŜywane ani instalowane dopóki 
nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków 
roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków 
projektowania i w Ŝadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności  za omyłki lub 
braki w nich zawarte. 
Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłoŜonymi materiałami moŜliwie jak najszybciej, 
zatwierdzi i przekaŜe je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z 
ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłuŜenia terminów 
określonych w umowie. 
Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizację umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze 
wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być 
łatwo reprodukowane przy uŜyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoŜy trzy (3) kopie 
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane 
zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niŜ 20 
zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie. 
Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzaleŜnych ze sobą, naleŜy 
koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas 
tak, Ŝeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich 
wzajemnych powiązań. 
Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne 
informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i 
szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom kaŜdorazowo powinno 
towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 
1) Nazwa inwestycji 
2) Nr umowy 
3) Ilość egzemplarzy składanego dokumentu 
4) Tytuł dokumentu 
5) Numer dokumentu lub rysunku 
6) Określenie jakiego dokumentu lub rysunki rewizja dotyczy 
Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub 
element 
Data przekazania 
O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez 
wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunki roboczym lub w 
innych uzgodniony sposób, Ŝe sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz Ŝe roboty w nich 
przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i 
powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych 
przypadkach, moŜe wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski. 
 
1.11.3 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
MoŜliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montaŜowych, kolejność robót 
oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie i zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3. wykonawca we wstępnej fazie robót przedstawia do zatwierdzenia 
szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten 
w miarę postępu robót moŜe być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po 
zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy. 
 
 



1.11.4. Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieŜąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te naleŜy rejestrować na komplecie 
rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu 
realizacją umowy aktualizowane na bieŜąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w 
celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków 
zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 
 
1.11.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych instrukcji w 
zakresie eksploatacji i konserwacji dla kaŜdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, 
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub 
dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub 
systemu. 
Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za wykonane 
roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez 
zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez 
wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez zarządzającego 
realizacją umowy o stwierdzonych brakach. 
KaŜda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 

1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 
2. Spis treści 
3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres 

pocztowych 
4. Gwarancje producenta 
5. Wykresy i ilustracje 
6. Szczegółowy opis funkcji kaŜdego głównego elementu składowego układu 
7. Dane o osiągach i wielkości nominalne 
8. Instrukcje instalacyjne 
9. Procedura rozruchu 
10. Właściwa regulacja 
11. Procedury testowania 
12. Zasady eksploatacji 
13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji 
14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 
15. Środki ostroŜności 
16. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montaŜowe 

z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych 
wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego 
stanu i trwałości urządzeń 

17. Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które naleŜy smarować lub naoliwić, 
zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością 
smarowania 

18. Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliŜszego 
przedstawiciela producenta 

19. Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i 
alarmowych. 

20. Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i 
oświetleniowych. 

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzeniami układów sterujących, 
akcesoriów i elementów dodatkowych. 

 
 
2.00.   MATERIAŁY I URZĄDZENIA 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania  i składowania podane w ST  2.00. 
dotyczą całej pozycji – wszystkich rodzajów robót. 
 
2.1. Źródła uzyskania  materiałów i urządzeń 
 1. Źródła   uzyskania    materiałów i urządzeń powinny    być    wybrane   przez   Wykonawcę  z   
wyprzedzeniem,  przed  rozpoczęciem   robót . 



2. Wykonawca  nie  moŜe eksploatować    źródła   materiałów   miejscowych   do     czasu,   
gdy  plan  eksploatacji  źródła    zostanie  zatwierdzony  na  piśmie  przez InŜyniera. 
3.   Nie   później   niŜ    trzy   tygodnie   przed   zaplanowanym    uŜyciem    materiałów  lub 
wbudowaniem urządzeń, Wykonawca    dostarczy    odpowiednie    świadectwa i wyniki niezbędnych     
badań    laboratoryjnych.      
4. W  przypadku  nie zaakceptowania  przez InŜyniera materiału lub urządzenia  ze  wskazanego 
źródła,  Wykonawca   przedstawi  do  akceptacji InŜyniera  i materiał  lub urządzenie  z   innego źródła 
. 
2.2. Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom . 
    Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom   zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z   terenu  
budowy,  będą   złoŜone   w   miejscu   wskazanym   przez InŜyniera. 
   Jeśli InŜynier  zezwoli  Wykonawcy  na uŜycie   tych    materiałów do innych robót, niŜ te  dla  
których  zostały  zakupione, to koszt  tych  materiałów   zostanie  przewartościowany   przez InŜyniera. 
. 
KaŜdy  rodzaj  robót, w których  znajdują  się  nie zbadane  i nie  zaakceptowane 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  zachowały  swoją  jakość  i 
przydatność  do  robót. Powinny  być  dostępne  do  kontroli  przez InŜyniera. 
Miejsca  składowania  czasowego  materiałów  będą  po zakończeniu   robót  odprowadzone  przez  
wykonawcę  do ich  pierwotnego  stanu  w sposób  zaakceptowany przez InŜyniera. 
2.4.Wariantowe  stosowanie  materiałów .                                                                                                           
    JeŜeli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  moŜliwość  wariantowego zastosowania  
rodzaju  materiałów w wykonywanych  robotach, Wykonawca  powiadomi InŜyniera  o swoim zamiarze  
co  najmniej  3 tygodnie  przed  uŜyciem materiałów . 
Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiałów   nie  moŜe   być  później    zmieniony bez  zgody 
InŜyniera. 
 
3.0. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów zawartych w ST. W 
przypadku braku ustaleń sprzęt powinien być zaakceptowany przez InŜyniera. 

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót  zgodnie z  zasadami  
określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej  ST i  wskazaniach InŜyniera w  terminie  przewidzianym  
Kontraktem . 

Sprzęt  będący  własnością    Wykonawcy  lub  wynajęty   ma  być  utrzymywany  w  dobrym  
stanie  technicznym  i gotowości  do  pracy . Będzie  to zgodne  z  przepisami  dotyczącymi  jego  
uŜytkowania . 

JeŜeli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  moŜliwość  wariantowego uŜycia  sprzętu  
przy  wykonywanych  robotach, Wykonawca  powiadomi InŜyniera o  swoim  zamiarze  wyboru co  
najmniej  3  tygodnie  przed  uŜyciem  sprzętu. 
Wybrany  sprzęt  po  akceptacji InŜyniera, nie moŜe być później  zmieniony  bez jego  zgody. 
Jakikolwiek  sprzęt, maszyny, urządzenia  i narzędzia  nie  gwarantujące zachowania  warunków  
kontraktu, zostaną   przez InŜyniera zdyskwalifikowane  i  nie dopuszczone  do  robót . 
4.0.   TRANSPORT  MATERIAŁÓW    
  
1. Wszystkie  materiały   powinny   być  transportowane  w  sposób  zapewniający   zachowanie  ich  
jakości  i  przydatności  do robót . 
2.Kruszywa  powinny  być  transportowane  z  miejsca  składowania  do  miejsca wbudowania  w  
sposób  zapobiegający  stratom . 
3.Zaprawy  i  betony  powinny  być  transportowane  w  sposób  zapobiegający  segregacji  
składników . 
4. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania   dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych  obciąŜeń  na osie i innych parametrów 
technicznych.  
5. Środki transportu nie odpowiadające  warunkom kontraktu  na polecenie InŜyniera  będą usunięte z 
placu  budowy.  
6. Wykonawca będzie usuwał na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i zniszczenia 
spowodowane jego pojazdami  na drogach publicznych  oraz dojazdowych do Terenu Budowy. 



 
5.00.WYKONANIE  ROBÓT. 
5.1. Ogólne  zasady  wykonania robót. 
• WWyykkoonnaawwccaa    jjeesstt    ooddppoowwiieeddzziiaallnnyy    zzaa    pprroowwaaddzzeenniiee    rroobbóótt    zzggooddnniiee    zz    kkoonnttrraakktteemm  oorraazz    zzaa    
jjaakkoośśćć    zzaassttoossoowwaannyycchh    mmaatteerriiaałłóóww    ii    wwyykkoonnyywwaannyycchh    rroobbóótt    zzaa    iicchh    zzggooddnnoośśćć    zz    DDookkuummeennttaaccjjąą    
PPrroojjeekkttoowwąą,,  wwyymmaaggaanniiaammii      SSTT    oorraazz      ppoolleecceenniiaammii  IInnŜŜyynniieerraa  ..  WWyykkoonnaawwccaa    uuŜŜyyjjee    sspprrzzęętt    
ggwwaarraannttuujjąąccyy    wwyyssookkąą  jjaakkoośśćć  rroobbóótt.  
• Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za dokładne wytyczenie w planie i  wyznaczenie  

wysokości  wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi w 
Dokumentacji  Projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie  przez InŜyniera. 

• Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę w wyznaczaniu  robót  
zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie InŜynier , poprawione przez Wykonawcę  na  własny  
koszt. 

• InŜynier będzie  podejmował  decyzje  we  wszystkich  sprawach  związanych  z jakością  robót , 
oceną  jakości  materiałów  i  postępem  robót  a  ponadto  we  wszystkich  sprawach  
związanych  z  interpretacją  Dokumentacji  i  ST oraz  dotyczących akceptacji  wypełniania  
warunków  kontraktu  przez  Wykonawcę . 

• Decyzje InŜyniera dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów robót   będą  
oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  kontrakcie , Dokumentacji Projektowej  i  w  ST , a  
takŜe  w  normach  i  wytycznych . 

• InŜynier jest  upowaŜniony  do  kontroli  wszystkich  robót  i  kontroli  materiałów dostarczanych  
na  budowę  lub  na  niej   produkowanych.   

• InŜynier  powiadomi  Wykonawcę  o  wykrytych  wadach  i  odrzuci  wszystkie  te   materiały  i   
roboty,   które   nie  spełniają  wymagań  jakościowych  określonych  w  Dokumentacji   
Projektowej i  ST.  

• Z odrzuconymi  materiałami  naleŜy postępować  jak  w  pkt. 2.1. 
• Polecenia InŜyniera będą  wykonywane  nie  później  niŜ  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  

po  ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę  pod  groźbą  zatrzymania  robót. Skutki  finansowe  z  
tego  tytułu  ponosi  Wykonawca . 

 
6.00. KONTROLA   JAKOŚCI   ROBÓT.  
6.1.   Program zapewniania jakości. 
  Do  obowiązków  Wykonawcy  naleŜy  opracowanie  i  przedstawienie  do aprobaty InŜyniera  
programu  zapewniania  jakości, w  którym  przedstawi  zamierzony  sposób wykonania  robót, 
moŜliwości  techniczne, kadrowe   i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z  
Dokumentacją  Techniczną, ST  oraz   poleceniami   i  ustaleniami przekazanymi  przez InŜyniera. 
 
6.1.1.  Część  ogólna  opisowa 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót 
• organizacja wykonania robót, terminy i sposób prowadzenia robót , 
• bhp, 
• wykaz  zespołów roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne  
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania     
     poszczególnych elementów robót, 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie, 
• opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej oraz formy gromadzenia    
     wyników, 
 
6.1.2.  Część  szczegółowa  opisująca  dla kaŜdego  asortymentu  robót: 
• wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie , 
• wykaz  urządzeń   do  magazynowania  materiałów , 
• sposób  zabezpieczania  i  ochrony  przed  utratą  ich  właściwości , 
• sposób  i procedura  pomiarów  i  badań  prowadzonych  podczas  dostaw    
     materiałów, wytwarzania  mieszanek  i wykonania  poszczególnych  robót, 
• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 
 
6.2. Zasady  kontroli jakości  robót. 
      Celem   kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem     i  wykonaniem, aby  
osiągnąć  załoŜoną   jakość  robót . 



Wykonawca   jest    odpowiedzialny   za  pełną  kontrolę  robót  i  jakość  materiałów. Wykonawca   
zapewni   odpowiedni  system  kontroli, włączając  personel, sprzęt i urządzenia  niezbędne  do  
pobierania  próbek, badań  materiałów   i  robót .Wykonawca  będzie  przeprowadzał  pomiary  i  
badania  materiałów  oraz  robót z  częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  Ŝe  roboty  wykonano   
zgodnie  z  wymaganiami   zawartymi   w  Dokumentacji  Projektowej i  ST . 
Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  są  określone  w   ST, normach i wytycznych. W  
przypadku, gdy  nie  zostały  one  tam  określone InŜynier ustali  jaki  zakres  jest  konieczny,  aby   
zapewnić  wykonanie  robót   zgodnie  z  kontraktem. Wykonawca  dostarczy InŜynierowi  świadectwa,  
Ŝe  wszystkie  urządzenia   i   sprzęt badawczy  posiadają   waŜną   legalizację  i  odpowiadają  
wymaganiom  norm  określających   procedury  badań  
InŜynier  będzie  przekazywał  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach, 
urządzeń, sprzętu, pracy  personelu  lub  metod   badawczych . Jeśli  niedociągnięcia  te  będą  tak  
powaŜne, Ŝe  mogą  wpłynąć  ujemnie  na  wyniki badań, InŜynier natychmiast    wstrzyma   uŜycie  do  
robót   badanych   materiałów i dopuści  je  do  uŜycia  dopiero  wtedy, gdy  niedociągnięcia  w  pracy  
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona  zostanie  odpowiednia  jakość  tych  materiałów . 
Wszystkie  koszty, związane  z  organizowaniem   i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi  
Wykonawca . 
 
6.3  Pobieranie  próbek. 
   Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z  jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
InŜynier  będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek . 
Na zalecenie InŜyniera Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą  wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte  lub ulepszone z własnej woli . 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek ; w 
przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez InŜyniera. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę  do badań wykonywanych  przez InŜyniera będą odpowiednio 
opisane i oznakowane ,    w sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
 
6.4  Badania. 
   Badania   powinny  być  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm. W  przypadku, gdy  
normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego w  ST,  stosować  moŜna  wytyczne  
krajowe,  albo  inne  procedury  zaakceptowane przez InŜyniera. 
Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań, Wykonawca  powiadomi InŜyniera o rodzaju, 
miejscu  i terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu   pomiaru  lub badania, Wykonawca  
przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki  do  akceptacji InŜyniera. 

 
6.4.1  Badania  prowadzone przez InŜyniera 
     Do celów kontroli jakości i zatwierdzania, InŜynier uprawniony jest do dokonania kontroli, 
pobierania  próbek i badania materiałów u źródła  ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
InŜynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego  przez Wykonawcę będzie 
oceniał zgodność materiałów  i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę . 
InŜynier  moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania  niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to InŜynier poleci 
Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych badań albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją 
Techniczną i ST. 
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
6.5  Atesty. 
6.5.1. Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, InŜynier moŜe dopuścić  do 
uŜycia materiały posiadające atest  stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami kontraktu. 
6.5.2.W przypadku materiałów ,dla których atesty są wymagane  przez warunki kontraktu kaŜda partia 
dostarczona do robót powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny  jej cechy. 
6.5.3. Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta. 



6.5.4.MMaatteerriiaałłyy  ii  uurrzząąddzzeenniiaa  ssttoossoowwaannee  ww  ooppaarrcciiuu  oo  aatteessttyy  mmooggąą  bbyyćć  bbaaddaannee  ww  ddoowwoollnnyymm  cczzaassiiee..  JJeeśśllii  
ssttwwiieerrddzzoonnaa  zzoossttaanniiee  nniieezzggooddnnoośśćć  wwłłaaśścciiwwoośśccii    zz  wwaarruunnkkaammii  kkoonnttrraakkttuu  ttoo  ttaakkiiee  mmaatteerriiaałłyy  ii  uurrzząąddzzeenniiaa  
zzoossttaannąą  ooddrrzzuuccoonnee..  
 
7.00. OBMIAR  ROBÓT. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót w procencie zaawansowania 
elementu rozliczeniowego. 
 
8.0  ODBIÓR  ROBÓT. 
 
8.1  Rodzaje  odbiorów  robót. 
    W zaleŜności  od ustaleń odpowiednich  ST, roboty  podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez InŜyniera przy udziale Wykonawcy  
  a/ odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
  b/ odbiorowi częściowemu, 
  c/ odbiorowi końcowemu, 
 d/  odbiorowi ostatecznemu. 
8.1.1. Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu. 
   Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu polega na finalnej  ocenie  ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji  ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych  korekt i poprawek bez hamowania ogólnego  postępu robót. Gotowość 
danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnym  
powiadomieniem InŜyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie , nie później jednak niŜ w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia  wpisem do dziennika  budowy i powiadomienia o tym fakcie InŜyniera. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o  przeprowadzone  pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacją  Projektową  ST   i uprzednimi ustaleniami. 
W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, InŜynier  
ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt.  
W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję  dokonania potrąceń. 
Przy  ocenie odchyleń i podejmowaniu  decyzji o robotach poprawkowych lub  dodatkowych InŜynier 
uwzględnia tolerancje i zasady odbioru  podane w ST dotyczących danej części robót. 
8.1.2  Odbiór  częściowy. 
     Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem 
naleŜnego wynagrodzenia.  
8.1.3  Odbiór  końcowy  robót. 
    Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót  oraz gotowość do odbioru końcowego powinna  
być stwierdzona przez Wykonawcę wpisem  do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem 
na piśmie o tym fakcie InŜyniera. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc od dnia 
potwierdzenia przez InŜyniera  zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości  operatu 
kolaudacyjnego. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  InŜyniera 
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny  jakościowej na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów ,ocenie  wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją 
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. We wszystkich sprawach nie objętych ST  
będą obowiązywały przepisy„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montaŜowych  
Tom  I”. 
8.1.4. 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 z uwzględnieniem zasad 
odbioru końcowego. 
 
8.2.   Dokumenty  do odbioru  końcowego  robót. 
    Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 



końcowego robót sporządzony  wg wzoru ustalonego  przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca  jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty : 
 
• dokumentację projektową  z naniesionymi zmianami  
• Specyfikacje Techniczne, 
• uwagi i zalecenia InŜyniera zwłaszcza  przy odbiorze robót zanikających i  ulegających zakryciu  i   
udokumentowanie  wykonania jego zaleceń, 
• recepty i ustalenia  technologiczne, 
• Dzienniki  budowy i Księgi obmiaru , 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne  
     z ST, 
• atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
• sprawozdanie techniczne, 
• geodezyjną  dokumentację powykonawczą, 
•  powykonawczą dokumentację geodezyjno- kartograficzną, umoŜliwiającą    
      wniesienie zmian na mapę zasadniczą do ewidencji sieci uzbrojenia terenu, 
• kopie mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
• inne dokumenty wymagane przez  Zamawiającego. 
       
     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. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 
9.00.    PODSTAWA  PŁATNOŚCI. 
9.1 Ustalenia ogólne. 
     Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę za element 
rozliczeniowy. 
 

10. Przepisy związane 
10.1. Normy i normatywy 
Wszystkie roboty naleŜy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. 
 
10.2. Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe, jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i 
wytycznych w trakcie realizacji robót. 
NajwaŜniejsze z nich to: 

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z 
późniejszymi zmianami. 

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 
80/2003) wraz z późniejszymi zmianami 

3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko z dnia 9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157) 

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz. 163) 
wraz z późniejszymi zmianami. 

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r. w 
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 10/1995, poz. 48). 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-uŜytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389). 

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



Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 
spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do uŜywanych opatentowanych 
urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacja umowy o swoich działaniach w 
tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C - 01.00. INSTALACJE WEWNĘTRZNE  WOD-KAN 
 

1. 0. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
modernizacji instalacji wewnętrznych w budynku dydaktycznym i budynku bursy szkolnej Zespołu 
Szkół w Sztutowie  ul. Skolna 13 dz nr 167/5 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót instalacji wodno-kanalizacyjnej i 
obejmują wykonanie kompletnej instalacji wod-kan. w obiekcie wraz z niezbędnymi próbami i 
dezynfekcja instalacji. 

Instalację wody zimnej i ciepłej w budynku wykonać z rur stalowych ocynkowanych i 
polipropylenowych PP typu Bor + prod. Wavin lub równorzędnych. Rury PP prowadzić w posadzce w 
osłonach z rur karbowanych peszel i po ścianach pod tynkiem. W kuchniach,  łazienkach i WC 
zamontować zlewozmywaki, umywalki, wanny, ustępy i podejścia do pralek. 

Instalacje kanalizacji wykonać z rur PVC, nad płytą fundamentową, pod posadzką piwnic 
zabezpieczając rurami ochronnymi stalowymi przejścia przez ściany nośne. W ramach robót naleŜy 
wykonać przejścia rurociągów w stropach i przez ściany oraz bruzdy w ścianach. 

Uwaga : ze względu na przesunięcie terminu realizacji modernizacji stołówki (technologii) 
wykonawca zobowiązany jest do zaadoptowania istniejących urządzeń stołówki. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Rury – przewody instalacyjne stalowe ocynkowane, z tworzyw sztucznych. 
1.4.2. Kształtki – kolanka, trójniki, złączki itp. do przewodów instalacyjnych 
1.4.3. Armatura – zawory, baterie stanowiące uzbrojenie rurociągów wodociągowych 
1.4.4. Urządzenia – urządzenia sanitarne, wpusty wannowe nadstropowe, wpusty piwniczne 

stanowiące osprzęt instalacji kanalizacyjnej. 
1.4.5. Zestawy hydroforowe – urządzenia wodociągowe słuŜące do wytwarzania w instalacji 

wymaganego ciśnienia dyspozycyjnego w miejscu poboru wody. 
 

1.5. Wymagania dotyczące Robot 
1.5.1. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacja projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania 
podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 
2.0. MATERIAŁY 

• przewody instalacyjne stalowe ocynkowane wg PN-H-74200 : 1998 
• łączniki z Ŝeliwa ciągliwego wg PN-EN 10242 : 1999 
• przewody z tworzyw sztucznych, ciśnieniowe z polipropylenu wg PN-C-89207 : 1997 oraz 

katalogu producenta systemu BOR+ 
• kształtki, złączki do przewodów instalacyjnych 
• armatura – zwory, baterie stanowiące uzbrojenie rurociągów wodociągowych prod. Kludi seria 

baterii ZENTA lub równowaŜne 
• przewody PVC do kanalizacji sanitarnej wewnętrznej – PN-81/C-89203 oraz wg katalogu 

producenta systemu HT lub wg równowaŜnego systemu 
• urządzenia sanitarne – zgodnie z projektem kuchni i zawartymi w nim wytycznymi 
• urządzenia do podgrzewu jako układ zasobnikowy 2 stopniowy zasilany z  

istniejącej kotłowni na biomasę oraz układu kolektorów słonecznych. 
• urządzenia do zwiększenia ciśnienia wody w instalacji wodociągowej – zestawy hydroforowe 

MPC-E2 CRIE5-5 prod Grundfos lub równorzędne spełniające następujące wymagania: 
Kompletny zestaw podnoszenia ciśnienia zgodny ze standardem DIN 1988/T5.  
Zestaw jest wyposaŜony w pompy   ze zintegrowaną przetwornicę częstotliwości.  
-   utrzymuje stałe ciśnienie przez ciągłą regulację prędkości   



- Osiągi zestawu są dopasowywane do zapotrzebowania przez wył/zał wymaganej liczby 
pomp CR(I)E i pracę równoległą załączonych pomp.  
- Zamiana pomp jest automatyczna w zaleŜności od obciąŜenia, czasu i zakłócenia.  
Zestaw składa się z:  
- pionowych pomp wielostopniowych z silnikami M(M)GE ze zintegrowanymi przetwornicami 
częstotliwości  
Wszystkie elementy pomp stykające się z tłoczoną cieczą są wykonane ze stali nierdzewnej.  
Podstawa i głowica pomp wykonane są z Ŝeliwa; reszta podstawowych elementów wykonana 
jest ze stali nierdzewnej.  
Pompy posiadają kasetowe uszczelnienie wału HQQE (SiC/SiC/EPDM).  
- Dwóch kolektorów ze stali nierdzewnej DIN W.-Nr 1.4571.  
- Jednego zaworu zwrotnego (POM) i dwóch zaworów odcinających dla kaŜdej pompy.  
Zawory zwrotne są zgodne z DVGW, zawory odcinające z DIN i DVGW.  
- Przyłącza z zaworem odcinającym dla przyłączenia membranowego zbiornika 
ciśnieniowego.  
- Manometru i przetwornika ciśnienia (wyjście analogowe 4-20 mA)  
- Płyty podstawy ze stali nierdzewnej DIN W.-Nr. 1.4301.  
- Szafy sterowniczej w obudowie ze stali, IP 54, z wyłącznikiem głównym, wszystkimi 
koniecznymi bezpiecznikami, zabezpieczeniem silnika, wyłącznikami  
i sterownikiem mikroprocesorowym   
Zabezpieczenie przed suchobiegiem i zbiornik membranowy dostępne są jako osprzęt.  
Praca pomp jest regulowana przez controler z następującymi funkcjami:  
- Inteligentny sterownik pomp  
- Utrzymanie stałego ciśnienia przez ciągłą regulację prędkości obrotowej pomp  
- Regulator PID z ustawialnymi parametrami PI (Kp+Ti).  
- Stałe ciśnienie wartości zadanej niezaleŜnie od ciśnienia wlotowego.  
- Praca zał/wył przy małych przepływach.  
- Automatyczne kaskadowe sterowanie pomp w celu utrzymania optymalnej sprawności  
- Wybór min. czasu pomiędzy zał/wył, automatycznej zamiany i priorytetu pomp.  
- Funkcja automatycznego testu pomp niepracujących  
- Pompa rezerwowa  
- Czujnik rezerwowy  
- Praca ręczna  
- Zewnętrzny wpływ na wartość zadaną.  
- Funkcje cyfrowego zdalnego sterowania:  
zał/wył zestawu  
maks., min. lub punkt pracy uŜytkownika  
do 7 róŜnych wartości zadanych  
- Wejścia i wyjścia cyfrowe mogą być konfigurowane indywidualnie  
- Funkcje kontroli pomp i zestawu  
minimalne i maksymalne granice wartości aktualnych  
ciśnienie wlotowe  
zabezpieczenie silnika  
stała kontrola stanu kabli i przetworników  
Alarm log z 24 zapamiętanymi alarmami  
- Funkcje wyświetlacza i sygnalizacji  
graficzny wyświetlacz 320x240 pikseli z podświetleniem  
zielona dioda sygnalizacji pracy i czerwona dioda sygnalizacji zakłócenia  
bezpotencjałowe styki przełączające pracy i zakłócenia  
- 
Pompy, orurowanie, kable i kontroler  zamontowane są na ramie podstawy.  
Zestaw podnoszenia ciśnienia jest fabrycznie wstępnie ustawiony i przetestowany 
 

Armatura w instalacjach powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) danej 
instalacji. 

Przewody z tworzyw w odcinkach powinny być proste bez zgnieceń, zniekształceń oraz 
odpowiadać warunkom pracy. 

Wewnętrzne instalacje wody naleŜy wykonywać z rur posiadających Atesty Higieniczne 
Państwowego Zakładu Higieny. 

 



3.0. SPRZĘT 
Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 

organizacji Robót zaakceptowanym przez InŜyniera. 
 
 
 

4.0. TRANSPORT 
Samochody skrzyniowe i inne środki transportu – odpowiadające pod względem typów i ilości 

wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez InŜyniera. 
 

5.0. WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania ogólne 

Wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST A-00.00. „Wymagania ogólne” 
 

5.1. Roboty przygotowawcze 
Projektowaną oś przewodów stalowych, z tworzyw sztucznych PP i PCW naleŜy wyznaczyć 

na gruncie i ścianach w budynku. 
 

5.2. Roboty ziemne 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z PN/B-06050: 1999 i PN-B-10736 : 1999 ręcznie na odkład. 

Po ułoŜeniu rur wykop zasypać ręcznie warstwami grubości 20 cm i ubijać do zagęszczenia 0,95. 
Nadmiar ziemi usunąć z budynku. 

 
5.3. Rury kanalizacyjne 

MontaŜ rur PCW wykonać przy uŜyciu pierścienia gumowego dostosowanego do średnicy 
rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15 – 20o naleŜy wsunąć do kielicha przy uŜyciu pasty 
poślizgowej, tak aby odległość między nim a podstawą kielicha wynosiła 0,5 – 1,0 cm. Rurę naleŜy 
układać ze spadkiem i na rzędnych określonych w Dokumentacji projektowej. Przy przejściu 
poziomów kanalizacyjnych PVC pod ławami fundamentowymi stosować rury ochronne stalowe. 

 
5.4. MontaŜ rur stalowych i armatury 
MontaŜ rur PP  i armaturę montować zgodnie z opisem w Dokumentacji projektowej oraz zgodnie z 
technologią producenta. 

 
6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST A-00.00.  „Wymagania ogólne” pkt.6 
 

6.1. Badania szczelności instalacji wodociągowej powinny być wykonane przed zakryciem bruzd i 
kanałów, przed robotami malarskimi i wykonaniem instalacji cieplnej. Badaną instalację po 
zakorkowaniu otworów naleŜy napełnić wodą wodociągową, dokładnie odpowietrzając urządzenia. Po 
napełnieniu naleŜy przeprowadzić kontrolę całej instalacji, zwracając szczególną uwagę czy 
połączenia przewodów i armatury są szczelne. Po stwierdzeniu szczelności naleŜy instalację poddać 
próbie podwyŜszonego ciśnienia za pomocą urządzenia przystosowanego do wykonania prób 
ciśnieniowych. Instalację uwaŜa się za szczelna, jeśli manometr w ciągu 20 min. nie wykazuje spadku 
ciśnienia. 

 
6.2. Podejścia i przyłącze kanalizacyjne z rur PCW naleŜy sprawdzić na szczelność w czasie 
swobodnego przepływu przez nie wody poprzez oględziny. 

 
7.0. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST A-00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 7.1. 

 
8.0. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST A-00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 8 
Badania wg pkt.6 naleŜy przeprowadzić w czasie montaŜu, odbiorów międzyoperacyjnych i odbioru 
końcowego robót. W wypadku stwierdzenia odchyleń lub nieprawidłowości, InŜynier ustala zakres 
robót poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt w terminie 
uzgodnionym z InŜynierem. 



 
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST A-00.00. „Wymagania ogólne” pkt.9.1. 
 

 
9.1. Cena wykonania instalacji wod-kan. obejmuje: 

• wytyczenie trasy rurociągów 
• wykonanie wykopów wewnątrz budynku i ich zasypanie 
• zakup i dostarczenie materiałów do miejsca wbudowania 
• montaŜ  rurociągów, kształtek, przyłączeń 
• montaŜ baterii, zaworów i wyposaŜenia 
• próbę szczelności na ciśnienie instalacji 
• próbę szczelności instalacji z PCW 
• inwentaryzację powykonawczą 
• usunięcie nadmiaru ziemi do miejsca wbudowania 
• pomiary i badania kontrolne 
• inwentaryzacja powykonawcza 
• dezynfekcja i płukanie instalacji 

 
9.2. Wykonanie robót instalacyjnych instalacji wewnętrznych wod-kan. budynku 

mieszkalnego 48-rodzinnego wg przedmiaru robót. 
 
 

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-79/H-72244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 
PN-76/H-74392 Łączniki z Ŝeliwa ciągliwego. 
PN-81/B-10700 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
PN-81/B-10700.02  Instalacje wewnętrzne, wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


