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KODY CPV: 
CPV 45231100-6– Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 
CPV 45231110-9 – Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów 
CPV 45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 
CPV 45331000-6 – Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych  
CPV 45331100-7 – Instalowanie centralnego ogrzewania 
CPV 45331110-0 – Instalowanie kotłów  
CPV 45331210-1 – Instalowanie wentylacji 
CPV 45331200-8 – Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
CPV 45332200-5 – Roboty instalacyjne hydrauliczne 
CPV 45332300-6 – Roboty instalacyjne kanalizacyjne 
CPV 45332400-7 – Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 
CPV 45321000-3 – Izolacja cieplna 
 
 
 
 
 
 
 Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Dz. dnia 12 listopada 2010 r. nr 243, poz. 1623) oświadczam, 
że projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1.   PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z zadaniem: wykonanie instalacji wewn. wod.-kan., instalacji wewn. 
centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej wyciągowej, wykonanie instalacji 
zewn. zimnej wody,  instal. zewn. kanalizacji sanitarnej oraz instal. zewn. c.o. na 
potrzeby Budynku Gospodarczego  w Koniecpolu obwód Drogowo Mostowy nr 2               
w Koniecpolu  na ul. Słowackiego nr dz. ew. 433/11. 

1.2. ZAKRES ROBÓT  

1.2.1   Instalacja wewnętrzna wody 

- wykonanie przebić przez przegrody budowlane, 
- wykonanie wewnętrznej instalacji wody zgodnie z projektem budowlanym, 
- montaż armatury regulacyjno-pomiarowej 
- montaż zestawu wodomierzowego w hydroforowni w istniejącym budynku administr.- 

socjalnym 
- przeprowadzenie próby szczelności, 
- zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów, 
- wykonanie izolacji termicznej przewodów, 
- płukanie instalacji i sprawdzenie ciśnienia na odbiorniku najbardziej oddalonym.  

 
1.2.2 Instalacja wewnętrzna kanalizacji sanitarnej 
 

- wykonanie przebić przez przegrody budowlane, 
- wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym, 
- montaż studni schładzającej, 
- montaż rury wywiewnej, 
- sprawdzenie spadków przewodów kanalizacji ściekowej,  
- uszczelnienie przejść przewodów kanalizacji ściekowej przez dach oraz przez podłogę na 

gruncie, 
- przeprowadzenie próby szczelności. 

 
1.2.3 Instalacje zewnętrzne zimnej wody,  zewn. kanalizacji sanitarnej 
 

- wykonanie wykopów,  
- ułożenie zewnętrznych instalacji wody, kanalizacji sanitarnej  w wykopach, 
- montaż w wykopie bezodpływowego zbiornika ścieków, studni rewizyjnej kanalizacji sanitarnej 

zgodnie z projektem budowlanym, 
- sprawdzenie spadków przewodów kanalizacji sanitarnej, 
- przeprowadzenie próby szczelności, 
- zasypanie wykopów, 

 
1.2.4   Instalacja grzewcza 
 

- wykonanie przebić przez przegrody budowlane, 
- montaż kotła z palnikiem na opał stały wraz z rurami i armaturą, 
- montaż naczynia wzbiorczego otwartego oraz przeponowego, 
- montaż pomp obiegowych, 
- montaż wymiennika ciepła, 
- montaż komina spalinowego Schiedel KRS  
- montaż grzejników, rur oraz armatury zgodnie z projektem budowlanym, 
- montaż rozdzielaczy c.o. 
- montaż nagrzewnicy wodnej, 
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- wykonanie izolacji termicznej przewodów, 
- wykonanie płukania instalacji, 
- przeprowadzenie próby ciśnieniowej wraz z pomiarem temperatur w poszczególnych 

pomieszczeniach, 
- uruchomienie grzejników na początku sezonu grzewczego. 

 
1.2.5 Instalacja zewnętrzna c.o. 
 

- wykonanie wykopów,  
- ułożenie zewnętrznych instalacji c.o.  w wykopach, 
- przeprowadzenie próby szczelności, 
- zasypanie wykopów. 
 

1.2.6   Instalacja wentylacji  

- wykonanie wentylacji zgodnie z projektem budowlanym, 
- montaż wywiewnych wentylatorów dachowych, 
- montaż nawiewników okiennych,  
- montaż kanału zetowego nawiewnego w kotłowni, 
- montaż kratek nawiewnych, 
- montaż kratek wywiewnych, 
- montaż dwugazowych detektorów CO i CO2, 
- montaż falownikowego układu sterującego pracą wentylatorów 

 
1.3.  Określenia podstawowe, definicje 
 Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne                           
 z określeniami  przyjętymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.                   
 w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie załącznik nr 
 1 (Dz. U. Nr 75 poz. 690), a w przypadku ich braku z normami branżowymi, warunkami 
 technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie. W dokumentacji 
 projektowej nie występują określenia wymagające zdefiniowania, gdyż ich określenia można 
 znaleźć w literaturze fachowej. Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami 
 obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie jakichkolwiek 
 obowiązujących aktów  prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania. 
 
 
1.4. ROBOTY TOWARZYSZĄCE I TYMCZASOWE 
 
1.4.1. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć, zainstalować i utrzymywać tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, poręcze, pomosty, zadaszenia, oświetlenie, 
sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru i Inwestorowi do 
zatwierdzenia projekt organizacji i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W 
zależności od postępu robót projekt powinien być aktualizowany. W czasie wykonywania robót 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje wszystkie zabezpieczenia warunkujące bezpieczne 
wykonywanie prac. Teren prowadzenia robót powinien być wydzielony i wyraźnie 
oznakowany. W miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informacyjne o rodzaju 
zagrożenia oraz stosować inne środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń (siatki, 
bariery itp.) Przyjmuje się że koszt zabezpieczenia budowy wliczony jest w cenę kontraktową. 
Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów wody i energii elektrycznej zużywanej w 
czasie trwania robót. Podstawą do rozliczeń będą liczniki wody i energii elektrycznej, które 
zamontowane zostaną przez Wykonawcę na swój koszt. 
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1.4.2. ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH 
Wykonawca zobowiązany podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu ograniczenie 
uciążliwości dla osób trzecich wynikających z przeprowadzania robót. Wykonawca odpowiada 
za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu objętego robotami i 
pod jego poziomem takich jak: rurociągi kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru, zainteresowanych 
użytkowników i odpowiednie służby oraz będzie współpracował przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji i urządzeń podziemnych wskazanych w dokumentach dostarczonych przez 
Zamawiającego. 

 
1.4.3. OCHRONA ŚRODOWISKA 
 Wykonawca na obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska.  
 
1.4.4. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Kierownik robót zobowiązany jest do sporządzenia planu 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Wykonawca na obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, urządzenia zabezpieczające i socjalne a także wyposaży 
pracowników w sprzęt i odpowiednią odzież ochrony życia i zdrowia wymagane przez 
odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel. 

 
2.  MATERIAŁY BUDOWLANE 
 
2.1. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną. Dopuszcza się zmianę podanych w projektach 
materiałów i urządzeń na podane w ofercie przetargowej przez Wykonawcę, jeżeli są one 
równorzędne, o nie gorszych parametrach technicznych od podanych w dokumentacji 
projektowej. Koszt wykonania adaptacji projektów dla potrzeb nowych urządzeń czy 
materiałów spoczywa na Wykonawcy. W przypadku gdy zastosowane materiały lub roboty nie 
będą zgodne w pełni z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną bądź ofertą 
przetargową Wykonawcy to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione właściwymi, a 
roboty rozbiórkowe i ponowny  montaż właściwych elementów wykonany zostanie na koszt 
Wykonawcy. Każdy rodzaj robót, w których używa się niezaakceptowanych materiałów i 
urządzeń Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z ich nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 

 
2.2. Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały które posiadają 

certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską 
Normą lub Aprobatą techniczną a także znajdują się w wykazie wyrobów dopuszczonych do 
stosowania w budownictwie. Zmiany wyrobów i materiałów w stosunku do pierwotnego 
projektu wymagają akceptacji Inwestora. 

 
2.3. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane na terenie budowy,                            

w pomieszczeniach w budynku wskazanych przez Inspektora Nadzoru i Inwestora lub poza 
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i Inwestora w zależności 
od dokonanych uzgodnień z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem. Wykonawca zabezpieczy 
materiały przed ich uszkodzeniem i dostępem osób trzecich.  
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2.4.  Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę wszelkich materiałów i urządzeń używanych 
do robót od daty rozpoczęcia do daty ostatecznego odbioru.  

 
3. SPRZĘT I MASZYNY BUDOWLANE 
 Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych prac. Używany sprzęt powinien być zgodny                    
z ofertą Wykonawcy i powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Inspektor Nadzoru o wszelkich uzgodnieniach informuje Inwestora. Sprzęt i maszyny 
budowlane będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy 
ochrony środowiska, i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

 
4. ŚRODKI TRANSPORTU 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, które nie wpłyną na jakość 

przewożonych materiałów i urządzeń. Liczba środków transportu powinna zapewnić 
terminowe przeprowadzenie prac przewidzianych kontraktem. Przy ruchu na drogach 
publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do ich funkcji                        i parametrów technicznych. 

 
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie określonym w umowie teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Dziennik budowy oraz 
dwa egzemplarze dokumentacji specyfikacji technicznej. W okresie trwania robót Kierownik 
Budowy prowadzić będzie Dziennik Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą wykonywane 
na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony 
datą dokonania, podpisem osoby dokonującej wpisu, podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Załączone do Dziennika protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnymi numerami i opatrzone podpisami Kierownika Robót i Inspektora Nadzoru. 
W Dzienniku Budowy w szczególności należy wpisywać: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania dokumentacji budowy, 
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru w porozumieniu z Inwestorem programu kontroli 
jakości robót i harmonogramu prac, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, 
- uwagi Inspektora Nadzoru, Kierownika Robót i Inwestora. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru i Inwestorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru 
wpisane do Dziennika Budowy Kierownik Robót podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 
ustosunkowania się, jednakże projektant nie jest stroną kontraktu i nie może wydawać 
poleceń Wykonawcy. W dokumentach budowy powinny się również znaleźć: pozwolenie na 
budowę, protokoły przekazania terenu, protokoły odbioru robót, protokoły z narad i ustaleń 
oraz korespondencja wynikająca z realizacji budowy. Wszystkie dokumenty będą 
przechowywane na terenie budowy. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy dostępne 
zawsze będą dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu dla Inwestora.    
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                            
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oferta przetargowa oraz dokumenty 
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przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią część kontraktu, a wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora 
Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku stwierdzenia 
ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od 
odczytu ze skali rysunków. 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie                      
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót np. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa  i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 
47 poz.401 z dnia 19.03.2003 r.) 

 
5.2 Wewnętrzna instalacja wody 
 
5.2.1. Montaż instalacji wody 

Instalację wewnętrzną wody wykonać z rur stalowych ocynkowanych ze szwem gwintowanych 
średnich wg PN-74/H-74200. 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do 
wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, 
wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 
papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
Kolejność wykonywania robót: 
– wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
– wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
– przecinanie rur, 
– założenie tulei ochronnych, 
– ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
– wykonanie połączeń. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 
połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolna 
przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim 
materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego 
ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia 
przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za 
pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 
Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co 
najmniej co 2,0 m dla rur o średnicy 15–20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być 
zastosowany co najmniej jeden uchwyt. 

  
 Maksymalne odległości mocowań przewodów stalowych poziomych i pionowych zgodnie                       
 z tabelą: 

PRZEWÓD MONTOWANY ŚREDNICA NOMINALNA 
RURY 
[mm] 

PIONOWO [m] POZIOMO [m] 

DN15 do DN20 2,0 1,5 
DN25 2,9 2,2 
DN32 3,4 2,6 
DN40 3,9 3,0 
DN50 4,6 3,5 
DN65 5,1 3,8 
DN80 6,0 4,0 
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Przewody przechodzące przez strefy oddzielania p.poż. zabezpieczyć masami np. HILTI 
odpowiadającymi odporności ogniowej danej przegrody. 
Zawory odcinające poszczególne obiegi – zastosowano zawory odcinające kulowe. 
Zawory odcinające poszczególne urządzenia – zastosowano zawory kulowe ćwierć obrotowe   
z filtrem siatkowym. 
Zestaw wodomierzowy: 
- zawór odcinający kulowy prosty DN 25, 
- filtr siatkowy DN 25, 
- zawór antyskażeniowy typ BA 295 Honeywell DN20, 
- zawór odcinający kulowy prosty DN 25, 
- wodomierz skrzydełkowy JS 1,5 PowoGaz DN 15, 
- zawór odcinający kulowy prosty DN 25. 
Przygotowanie ciepłej wody odbywać będzie się w podgrzewaczach wody. Zastosowano: 

 nadumywalkowy jednofazowy przepływowy ogrzewacz wody sterowany elektronicznie np.  
model DE 06111 firmy SIEMENS – dla zasilenia pojedynczych umywalek. 
Umywalki montować na wys. 0,8-0,85 m nad poziomem podłogi. 
W pomieszczeniu kotłowni dla zlewu przyjąć zawór czerpany zamontowany na wys. 1,35 m 
nad poziomem posadzki. 

 
5.2.2. Montaż armatury i osprzętu 

Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 
 
5.2.3.  Badania i uruchomienie instalacji 

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed 
wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 
Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 

 
5.2.4.  Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu 
próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych 
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót 
protokołem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle 
przylegać do powierzchni izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą 
być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi. Jako materiał izolacyjny należy 
stosować: 
Otulinę z pianki PE. Otulina stanowi równocześnie izolacje przeciwkondensacyjną. 
Współczynnik przewodzenia ciepła λ= 0,037 W/mK dla 20 ºC. 
Izolacje przewodów – zastosowano wg poniższej tabeli: 
 
- dla rur instalacji wody zimnej grubość izolacji wynosi 
Lp. Lokalizacja przewodu Grubość izolacji 

λ=0,04 W/(m*K) 
1 Przewód w pomieszczeniu nieogrzewanym 4 mm 
2 Przewód w pomieszczeniu ogrzewanym 9 mm 
3 Przewód w kanale bez rurociągów z ciepłym lub gorącym 

czynnikiem 
4 mm 

4 Przewód w kanale z rurociągami z ciepłym lub gorącym czynnikiem 13 mm 
5 Przewód w bruździe ściennej, pionowy 4 mm 
6 Przewód w bruździe ściennej, wnęce z rurociągami z ciepłym lub 

gorącym czynnikiem 
13 mm 

7 Przewód w posadzce (szlichcie betonowej) 4 mm 
Tab. Minimalne grubości izolacji cieplnej w instalacjach wody zimnej 

 
Dla współczynników przewodności cieplnej o innych wartościach należy przeliczyć grubość 
izolacji w odniesieniu do średnicy zewnętrznej przewodu Dz=20mm 
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- dla rur instalacji wody ciepłej grubość izolacji wynosi: 
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji 

cieplnej  
(materiał 0,035W/(m*K)1)) 

1 Średnica wewnętrzna do 22mm 20 mm 
2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35mm 30 mm 
3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100mm Równa średnicy 

wewnętrznej rury 
4 Średnica wewnętrzna ponad 100mm 100 mm 
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez 

ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów 
½ wymagań poz.1- 4 

6 Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-4, ułożone w 
komponentach budowlanych między ogrzewanymi 
pomieszczeniami różnych użytkowników  

½ wymagań poz.1- 4 

 1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż 
 podano w tabeli, należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej. 
 
5.2.5. Próby szczelności instalacji wody zimnej, ciepłej. 

Przewody instalacji należy napełnić wodą, podnieść ciśnienie do 1,5-krotnej wielkości 
najwyższego ciśnienia roboczego. 
Przy próbie wstępnej należy zastosować ciśnienie próbne, odpowiadające 1,5-krotnej wartości 
najwyższego możliwego ciśnienia roboczego tj. 9 bar. Ciśnienie to musi być w okresie 30 
minut wytworzone dwukrotnie w odstępie 10 minut. Po dalszych 30 minutach próby ciśnienie 
nie może obniżyć się o więcej niż 0,6 bar. Nie mogą wystąpić żądne nieszczelności. 
Bezpośrednio po próbie wstępnej, należy przeprowadzić próbę główną. Czas próby głównej 
wynosi 2 godziny. W tym czasie ciśnienie próbne, odczytane po próbie wstępnej, nie może 
obniżyć się o więcej niż 0,2 bar. 
Po zakończeniu próby wstępnej i głównej, należy przeprowadzić próbę końcową (impulsową). 
W próbie tej, w 4 cyklach, co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian ciśnienie 
10 i 1 bar. Pomiędzy poszczególnymi cyklami próby, sieć rur powinna być pozostawiona                
w stanie bezciśnieniowym. 

 W żadnym miejscu badanej instalacji nie może wystąpić nieszczelność. 
 Badanie dla instalacji ciepłej wody należy wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalację 

wodą zimną, drugi raz wodą o temperaturze 55 ºC. 
 Badanie temperatury ciepłej wody należy wykonać przez pomiar temperatury strumienia 

wypływającej wody. Dla instalacji ciepłej wody z przewodami cyrkulacyjnymi, pomiar 
temperatury należy powtórzyć po 4 h. 
Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt 
zmiany ciśnienia co 0,1 bar. Powinien on być umieszczony możliwie w najniższym punkcie 
instalacji. Z próby ciśnienia zostaje sporządzony protokół, który musi być podpisany przez 
Inwestora i Wykonawcę. 

 Po pozytywnym wykonaniu prób szczelności należy zbadać ciśnienie na najdalej oddalonych 
 odbiornikach w celu precyzyjnego wyregulowania zestawu hydroforowego. 
 Przed oddaniem do eksploatacji należy bezwzględnie instalację przepłukać a następnie w 
 najdalszych odcinkach instalacji pobrać wodę do badań bakteriologicznych. W przypadku, gdy 
 woda nie odpowiadałaby warunkom wody do picia instalację należy zdezynfekować 3% 
 roztworem podchlorynu sodu, a następnie przepłukać i powtórzyć badanie. 
 
5.2.6. Ochrona p.poż. 

 Wszystkie przewody przechodzące przez przegrody oddzielenia p.-poż. zabezpieczyć masami 
 np. HILTI, PROMAT TOP: 
 - dla przegród budowlanych o odporności ogniowej 120minut - masami o EI 120, 
 - dla przegród budowlanych o odporności ogniowej 60minut - masami o EI 60. 
 - dla przegród budowlanych o odporności ogniowej 30minut - masami o EI 30. 
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5.3 Instalacja wewnętrznej kanalizacji sanitarnej 
 
5.3.1. Montaż rur kanalizacyjnych 

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego  
PVC-U klasy S SDR 34 odpornego na chemikalia o średnicach DN 50, 75, 110, 160. Rury              
i kształtki powinny charakteryzować się odpornością termiczna na przepływające ścieki przy 
przepływie ciągłym do 60 ºC, a w przepływie chwilowym do 70 ºC. 
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 
widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. Montowane 
kształtki i osprzęt (kolana, trójniki, czwórniki, czyszczaki, rury wywiewne PCV) muszą być tego 
samego producenta, co rury. Na zakończeniu pionu kanalizacyjnego zastosować rurę  
wywiewną o średnicach DN 125 na pionie o średnicy DN75. Rury przechodzące przez strefy 
oddzielania p.poż. wyposażyć w obejmy SLEEV-IT EI120 odpowiadającej odporności ogniowej 
przegrody. 
Rury należy mocować do elementów konstrukcyjnych budynku za pomocą wieszaków oraz 
podpór stałych i przesuwnych. Na pionach należy stosować na każdej kondygnacji co najmniej 
jedno mocowanie stałe zapewniające przenoszenie obciążeń rurociągów oraz co najmniej 
jedno mocowanie przesuwne. Maksymalne odstępy uchwytów dla poziomych przewodów 
kanalizacyjnych przedstawiono w tabeli: 
 

MATERIAŁ ŚREDNICA [m] ODSTĘP [m] 
PVC, PP, PE 0,05 ÷ 0,11 1,0 
PVC, PP, PE Powyżej 0,11 1,25 

Pozostałe Wszystkie 2,0 
 
Kompensacja wydłużeń termicznych przewodów wykonanych z PVC łączonych przy pomocy 
połączeń rozłącznych powinna być realizowana przez pozostawienie w kielichach podczas 
montażu rur i kształtek luzu kompensacyjnego oraz poprzez właściwą lokalizację podpór 
stałych i przesuwnych. 
Rury kanalizacyjne należy układać z spadkiem w kierunku wyjścia z budynku z spadkami 
określonymi w projekcie budowlanym. Podejścia kanalizacyjne od przyborów sanitarnych 
prowadzić z spadkiem 3%. 
 

5.3.2.  Wyposażenie sanitarne 
  Wyposażenie sanitarne – standard określony w dokumentacji projektowej, (przybory wiszące) 
 zgodne z obowiązującymi normami i dokumentacją techniczną. 
  Zaprojektowano w kotłowni studnię schładzającą Ø0,6m i głębokości 0,8m. 

   Zaprojektowano w kotłowni kratkę ściekową. 
 
5.3.3.    Wykonać szczelnie przejścia przez podłogę w przyziemiu oraz szczelnie przejścia przez dach. 
 
5.3.4.    Próba szczelności 
 W celu sprawdzenia szczelności należy dokonać następujących sprawdzeń: 
 - podejścia i przewody spustowe (pionowe) kanalizacji sanitarnej należy sprawdzić na 
 szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody 
 - kanalizacyjne przewody odpływowe sprawdzić poprzez oględziny po napełnieniu ich wodą 
 powyżej kolana łączącego pion z poziomem. 
 
5.4. Instalacje zewnętrzne wody oraz kanalizacji sanitarnej  
 
5.4.1.    Instalacja zewnętrzna wody 
 Odcinek zewnętrznej instalacji wody prowadzonej w gruncie wykonać z rur Ø40/3.7 mm  
 PE100, SDR11. Przejście przewodu pod fundamentami bud. gospodarczego oraz istniejącego   
 admin.-socjalnego z portiernią  zabezpieczyć rurą ochronną Arota Ø160mm o długościach  
 4,35m oraz 4,4m.  
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5.4.1.1. Roboty ziemne oraz montażowe 
 Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót wykop 
 (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych 
 geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Szerokość wykopu 
 uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami rurociągu, do których dodaje się obustronnie 0,4  
 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian 
 należy  prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony 
 przez  Wykonawcę na odkład. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem 
 ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na 
 poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,10 m. 
 Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed 
 ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w 
 sposób uzgodniony z Inżynierem.  
 Przed ułożeniem rurociągu w wykopie należy wykonać podsypkę z piasku grubości min. 10cm, 
 na zagęszczonej obsypce należy ułożyć rurociąg i wykonać zasypkę z piasku grubości min. 
 30cm, a następnie zagęścić. Do obsypki i zasypki stosować piasek o uziarnieniu 0,2-2,0mm, 
 który ma właściwości dobrego zagęszczania. 
 Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-B-11113. 
 Przed zasypaniem wykopu należy wykonać inwentaryzację geodezyjną  instalacji przez 
 uprawnioną jednostkę wykonawstwa geodezyjnego. 

 Na wysokości 30 cm nad instalacją zewnętrzną wody, na całej jej długości należy ułożyć 
 taśmę sygnalizacyjną koloru zielonego z wkładką metalową.  

 Pozostałą część wykopu należy wypełnić gruntem rodzimym. W gruncie tym nie powinny 
 znajdować się duże i ostre kamienie. Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami 
 grubości 20 cm. Materiał zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po 
 obu stronach przewodu. 
 Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w dokumentacji technicznej. 

Po zakończeniu robót budowlano-montażowych należy odtworzyć istniejąca nawierzchnię 
 terenu. 

 
5.4.1.2. Próby 
 Po wykonaniu instalacji przed jej zasypaniem należy poddać ją próbie szczelności przy 
 ciśnieniu 1.0 MPa.  

 Przed oddaniem do eksploatacji należy bezwzględnie instalację przepłukać a następnie                 
 w najdalszych odcinkach instalacji pobrać wodę do badań bakteriologicznych. W przypadku, 
 gdy woda nie odpowiadałaby warunkom wody do picia instalację należy zdezynfekować 3% 
 roztworem podchlorynu sodu, a następnie przepłukać i powtórzyć badanie. 

 
5.4.2.  Zewnętrzna kanalizacja sanitarna 

Zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur i kształtek Ø110/3,2 oraz 
Ø160/4,7 mm PVC-U klasy S (SDR34, rury lite) o połączeniach kielichowych uszczelnionych 
na pierścienie gumowe. Przy przejściu pod fundamentem kanał zabezpieczyć rurą osłonową 
stalową.  

 
5.4.2.1. Roboty ziemne 

 Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót -wykopu 
 (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych 
 geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
 Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje 
 się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. 
 Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu 
 powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. 
 Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
 projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej 
 projektowanej o 0,20 m. 
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 Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed 
 ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub                   
 w sposób uzgodniony z Inżynierem. 

 
5.4.2.2. Przygotowanie podłoża 

 W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem 
 jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 
 W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy 
 tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami 
 odwadniającymi. W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły należy wykonać 
 podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości od 15 do 20 cm. 
 Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w dokumentacji technicznej lub 

 STWiORB. 
 
5.4.2.3. Roboty montażowe 

 Rury PVC układa się zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru rurociągów z 
 tworzyw sztucznych.”, wg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610: 2002. 
 Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku 
 długości rury i mocno podbite z obu stron, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania 
 uszczelnienia złączy. Do budowy przewodów w wykopie otwartym można przystąpić po 
 odbiorze wykopu i podłoża. 
 Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od wewnątrz i 
 zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. 
 Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. Rury należy układać zawsze kielichami lub 
 wpustami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Każda rura po ułożeniu zgodnie z 
 osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej 1/4 
 obwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie 
 odpowiednich gniazd w celu umożliwienia właściwego uszczelnienia złączy. 
 Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury (os i spadek) za  pomocą łat celowniczych, łaty 
 mierniczej i pionu. Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może 
 przekroczyć 20 mm. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie można 
 przekraczać 10 mm. 
 Kanały układać na podłożu piaszczystym lub na podsypce o grubości 15 cm, obsypkę 
 technologiczną z gruntu piaszczystego zagęszczać warstwami do 30 cm ponad wierzch rury. 

  Stopień zagęszczenia 95% zmodyfikowanej wartości Proctora. 
  Ten sam stopień zagęszczenia wymagany jest dla warstwy zasypu dla kanałów usytuowanych 

 pod drogami na głębokości przekraczającej 1,2 m od poziomu niwelety, powyżej tego poziomu 
 wykonawca musi dogęścić grunt do Is = 1,0 /zgodnie z opracowaniem drogowym. 
 W przypadku stwierdzenia w podłożu gruntów organicznych, należy wymienić je do głębokości 
 0,5 m z zastosowaniem 2 warstw siatki syntetycznej o sztywnych węzłach. 
 Pionowe ściany wykopów o głębokości ponad 1,0 m umocnić pełna obudowa z wyprasek 
 stalowych. Uszczelnienia złączy rur PVC należy wykonać poprzez uszczelki gumowe zgodnie z 
 PN-B-10736. Wejście rury do studzienki wykonać w tulei ochronnej. 

  Rury należy układać w temperaturze powyżej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania 
 wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż + 8o C. Przed zakończeniem dnia roboczego, 
 bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed 
 zamuleniem. 
 Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia 
 rurociągu powinny spełniać poniższe warunki: 
 - najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości 

 przepływu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s.  
 -  głębokość posadowienia powinna wynosić w zależności od stref przemarzania gruntów, od 
 1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71). 
 Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału. 
 Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć 



 

    BITL Biuro Inżynierskie Tomasz ŁĘSKI 
 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, tel. (34) 363-80-84, 502 052 071 
 www.bitl.pl, biuro@bitl.pl 
 

  
 
12 

 końce ułożonego kanału przed zamuleniem.  
 
5.4.2.4. Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy 
 powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. 

 Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w dokumentacji technicznej. 
 Zasypywanie wykopów w strefie przewodowej należy wykonywać ręcznie do wysokości 0,3m 
 ponad wierzch rury, pozostałą część wykopu należy zasypać sprzętem mechanicznym. 
 Przy zasypywaniu przewodu kanalizacyjnego należy uzyskać następujące współczynniki 
 wskaźnik zagęszczenia ( podsypki, zasypki, obsypki): 
 - w pasie jezdni: 
 podsypka Js≥0,97 
 zasypka Js≥1,00 z w górnej 20 cm warstwie Js≥1,03 
 - poza jezdnią 
 podsypka Js≥0,97 
 zasypka Js≥0,97 z w górnej 20 cm warstwie Js≥1,00 
 Warstwę ochronną rury wykonać z piasku sypkiego średnioziarnistego bez grud i kamieni. 
 Warstwa ta musi być starannie ubita po obu stronach przewodu. 
 Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się warstwami z jednoczesnym 
 zagęszczeniem i rozbiórką umocnienia ścian wykopu. 
 Po zakończeniu robót budowlano-montażowych teren należy przywrócić do stanu 

 pierwotnego. 
Po zakończeniu robót budowlano-montażowych należy odtworzyć istniejąca nawierzchnię 

 terenu. 
 
5.4.2.5. Materiał na podsypkę 

 Podsypkę należy wykonać z piasku. Do podsypki i obsypki należy zastosować piasek o 
 uziarnieniu 0,2-2,0mm, który ma właściwości dobrego zagęszczania. Użyty materiał na 
 podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-B-11113. 

 
5.4.2.6. Studzienki kanalizacyjne 

 Komora robocza 
 Komora robocza studzienki (powyżej wejścia kanałów) powinna być wykonana z kręgów 
 betonowych lub żelbetowych odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08. 
 Komora robocza poniżej wejścia kanałów powinna być wykonana jako monolit z betonu 
 określonego w dokumentacji projektowej, np. klasy C35/45 (B45) , wodoszczelności W-8, 
 mrozoodporności F-100 wg PN-B-06250. 

 Dno studzienki 
 Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego o właściwościach 
 podanych w dokumentacji projektowej. 

 Włazy kanałowe 
 Włazy kanałowe należy wykonywać jako: 
 - włazy żeliwne typu ciężkiego D400 odpowiadające wymaganiom PN-EN 124 umieszczane w 
 korpusie drogi, 

 Stopnie złazowe 
 Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-EN 13101. 

 
5.4.2.7. Bezodpływowy zbiornik ścieków wykonany będzie zHDPE o poj. 2,5m³ firmy Ecopol. 
 Wentylowany rurą wywiewną Ø110. 
 
5.4.2.8. Zaprawa cementowa 

 Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN–B-14501. 
 
5.4.2.9. Izolacje 

 Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. 
 Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inżynierem. 
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 W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy 
 zabezpieczyć przez zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem 
 asfaltowym stosowanym na gorąco wg PN-C-96177. 

 
5.5.  Wewnętrzna instalacja grzewcza. 

5.5.1.  Montaż przewodów c.o.         
Przewody instalacyjne c.o. należy wykonać z rur miedzianych wg EN 1057 do kapilarnych   
połączeń lutowanych oraz między kotłem a wymiennikiem z rur stalowych  ze szwem   
przewodowych wg PN-74/H-74244 łączone za pomocą spawania. 
Połączenia  gwintowane stosować należy jedynie przy łączeniu gałązek z grzejnikami i przy 
łączeniu z  armaturą gwintowaną i przyrządami pomiarowymi. 
Końcówki rur po przycięciu należy bezwzględnie gradować !!!! 
W najwyższych punktach instalacji należy zamontować samoczynne zawory odpowietrzające. 

  Na zakończeniu każdego pionu zasilającego instalację c.o. zamontować samoczynne zawory 
 odpowietrzające z filtrem i zaworem kulowym dn10. 

  Należy zapewnić możliwość odwadniania instalacji, oraz możliwość odpowietrzenia przez 
  odpowietrzniki automatyczne. 
  Przy zabudowie przewodów należy umożliwić dostęp do zaworów odcinających. 
  Przewody instalacji c.o. należy prowadzić pod stropem zgodnie z projektem technicznym. 

 Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej   
  powykonawczej. 

  Przewody powinny być prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej). 
  Zakrycie bruzdy powinno nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego instalacji c.o. 
  Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej. 
  Przewody prowadzone obok siebie powinny być ułożone równolegle. 
  Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od piony nie 
  przekraczało 1 cm na kondygnację. 
  Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją. 
  Nie wolno prowadzić przewodów c.o. powyżej przewodów elektrycznych. 
  Minimalna odległość przewodów c.o. od przewodów elektrycznych powinna wynosić 0,1 m. 

 Przy prowadzeniu długich odcinków prostych należy wykonać kompensację poprzez zmianę 
 kierunku prowadzenia przewodów lub poprzez kompensatory U-kształtne. 

 
5.5.2. Mocowanie przewodów. 

 Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwiać łatwy i trwały montaż przewodu, a 
  konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodne, poosiowe 
  przesuwanie przewodu. 
  Przewody należy montować do elementów konstrukcji budynku za pomocą wsporników i   
           uchwytów np. MEFA, HILTI.  

 Konstrukcja wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od 
 przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach         
 i przegrodach budowlanych. Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów 
 poziomych powinna zapewniać swobodne przesuwanie się rur, są to obejmy z miedzi lub jej 
 stopów i z tworzyw sztucznych. 

   Zalecane maksymalne odległości między ruchomymi podporami stalowych  rurociągów  
  instalacji c.o. 

Największa odległość między podporami przewodów [m] Średnica nominalna 
rury [mm] nieizolowanych izolowanych 

10 2 1,7 
15 2,5 2 
20 3 2,5 
25 3,5 3 
32 4 3 
40 4,5 3,5 
50 5 4 
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   Zalecane maksymalne odległości między ruchomymi podporami miedzianych  rurociągów 
  instalacji c.o. 

Średnica nominalna rury 
[mm] 

Największa odległość między podporami przewodów            
[m] 

12 1,25 
15 1,25 
18 1,50 
22 2,00 
28 2,25 
35 2,75 
42 3,00 
54 3,50 

 
5.5.3.  Tuleje ochronne. 
  Przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną (przewodu poziomego przez ścianę, 
  a przewodu pionowego przez strop), należy stosować przepust w tulei ochronnej. 
  Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej 
  Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej 
  rury przewodu: 
  - a). co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową 
  - b). co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop 

 Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej i poziomej o od 3 do 
 5cm z każdej strony. Przestrzeń pomiędzy rurą a tuleją wypełnić materiałem elastycznym. 

 Przestrzeń między rura przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem 
 trwale  plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne  
 przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 
  W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu. 

 Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego  powinny mieć klasę 
 odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów. W miejscach przejścia rury przez 
 ściany i stropy nie powinny występować połączenia rur. 

 
5.5.4.  Jako elementy grzejne montować grzejniki płytowe stalowe PURMO Compact (C)  
   (podłączenie grzejników boczne). Grzejniki montować na ścianie (w płaszczyźnie równoległej 
   do ściany)  zawieszając je na uchwytach przyspawanych fabrycznie do tylnej płyty grzejnika. 
 Przy montażu należy zachować odległość pomiędzy górną krawędzią grzejnika a parapetem 
 okiennym  równą 110 % grubości grzejnika. Odległość pomiędzy dolną krawędzią grzejnika a 
 posadzką  wynosić powinna min. 100mm. Grzejniki należy wyposażyć w odpowietrznik ręczny           
 i korek spustowy montowane po przeciwległej stronie grzejnika w stosunku do strony 
 podłączenia.  
 
5.5.5.  Przy grzejnikach z zasilaniem bocznym na gałązkach zasilających należy zamontować zawory 
 termostatyczne proste np. RA-N-P f-y Danfoss DN 15 z nastawa wstępną z głowicami 
 termostatycznymi typu RA 2990 f-y Danfoss  oraz na gałązkach powrotnych  zawory 
 odcinające proste np. RLV-S-P f-y Danfoss DN 15. 
 
5.5.6. W pomieszczeniu warsztatu zamontować należy nagrzewnicę wodną np. Volcano mini firmy 
 VTS EuroHeat o mocy grzewczej 13,1 kW. 
 
5.5.7. W kotłowni należy zamontować kocioł z palnikiem na opał stały  np. HEF Eko - Plus o mocy 
 50kW. Do kotła należy podłączyć komin na odprowadzanie spalin Schiedel Ø300 typ KRS II.  
 
5.5.7.1. Wymiennik ciepła 
 Należy zamontować wymiennik ciepła np. LB47-100 SECESPOL o mocy 50 kW. Wymiennik 
 ciepła powinien być zaizolowany cieplnie zgodnie z wytycznymi producenta. 
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5.5.7.2. Armatura zabezpieczająca 
 Instalację obiegu wymiennik-grzejniki należy zabezpieczyć przeponowym naczyniem 
 wzbiorczym np. Reflex NG 35 na maksymalne ciśnienie 6 bar, posiadające dopuszczenia                  
 i certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami Dozoru Technicznego oraz na rurze 
 zasilającej zaworem bezpieczeństwa SYR 1915 2,5 bar 1 /2” x 3/4”. 
 Instalację obiegu kocioł-wymiennik należy zabezpieczyć naczyniem wzbiorczym  otwartym                
 o pojemności całkowitej 12 litrów. 
 
5.5.7.3. Pompy 
 Należy zamontować pompy obiegowe Grundfoss MAGNA 25-40 zgodnie z częścią rysunkową 
 projektu budowlanego. 
 
5.5.7.4. Armatura regulacyjno – pomiarowa 
 - zawory trójdrogowe VRB3  Dn 32 z siłownikiem AME 435, 
 - zawory trójdrogowe VRB3  DN 20 z siłownikiem AME 435, 
 - termometry, manometry, termomanometry o parametrach zgodnych z projektem 
 technicznym, 
 - czujnik temperatury, 
 
  5.5.7.5. Armatura 
 - filtroodmulnik TerFOM-40 DN40 Termen, 

   - filtr siatkowy, 
 - zawór antyskażeniowy typ BA DN20,  
 - odpowietrznik automatyczny z filtrem siatkowym i zaworem kulowym odcinającym DN15
 - zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych, 
 - zawory kulowe o połączeniach gwintowanych,  
 - złącze odcinające typ SU 1”, 
 - zawór ze złączką do węża DN20. 
 - rozdzielacze rurowe DN 80 
 
5.5.7.6. Automatyka 
 Sterowanie kotłem za pomocą sterownika dostarczonego przez producenta kotła 
 rozbudowanego o sterownik obsługujący dodatkowe pompy obiegowe oraz czujnik 
 temperatury zewnętrznej. 
 

  5.5.8.  W najwyższych punktach instalacji należy zamontować zawory kulowe odcinające gwintowane 
 Dn 10 mm  z filtrem siatkowym i automatyczne zawory odpowietrzające TACO Dn 10 mm bez 
 zaworów stopowych. Odpowietrzenia pionów  powinny znajdować się 20 cm ponad  najwyżej 
 położonym grzejnikiem zasilanym z tego pionu. 

 
  5.5.9.  Próba szczelności. 
 Po wykonaniu robót montażowych instalację należy kilkakrotnie wypłukać wodą wodociągową. 
 Płukanie instalacji należy prowadzić do momentu stwierdzenia że wypływająca woda                              
 z instalacji nie zawiera widocznych zanieczyszczeń ani ciał stałych. Następnie należy napełnić                
 i odpowietrzyć instalację. Dokonać kontroli szczelności wszystkich połączeń : przewodów, 
 armatury, grzejników i urządzeń. Po 24 godzinach przy dodatniej temperaturze zewnętrznej 
 wykonać próbę szczelności. Ciśnienie próbne 0,6 MPa, czas próby 20 min. Ciśnienie w 
 instalacji do wartości próbnej należy podnieść pompą ręczną tłokową podłączonej w 
 najniższym jej punkcie. Pompa musi być wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, 
 zawór zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy min. 150 mm) 
 o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej 0,01 MPa. Wyniki 
 badania szczelności należy uznać za pozytywne jeżeli w ciągu 20 min. manometr nie wykaże 
 spadku ciśnienia większego niż 2%, a także nie stwierdzono przecieków ani roszenia 
 szczególnie na połączeniach, szwach i dławicach.  
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5.5.10.  Przed przeprowadzeniem próby ciśnieniowej oraz założeniem izolacji termicznej 
wszystkie rurociągi z rur stalowych czarnych należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez 
oczyszczenie ręczne lub mechaniczne zgodnie z normą PN-H-97050 powinno odpowiadać 
III st. czystości wg normy PN-H-97059 i dwukrotnie pomalować. Farby stosowane do 
wykonania powłoki antykorozyjnej muszą być dostosowane do temperatury pracy nośnika 
ciepła, charakteryzować się dużą przyczepnością do podłoża, wysoką odpornością 
mechaniczną i elastycznością, krótkim okresem schnięcia, nietoksycznością oraz 

 gwarantować 
długookresowe zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów. 

 
5.5.11. Zabezpieczenie ciepłochronne rurociągów. 

 Przewody powinny być prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej). 
 Wykonanie izolacji ciepłochronnej rurociągów instalacji wewnętrznej otulinami z pianki 
 polietylenowej lub poliuretanowej grubość zgodnie z poniższą tabelą o współczynniku 
 przewodzenia ciepła nie większym niż 0,035 W/mK.  

 
 Dla rur instalacji c.o. grubość izolacji wynosi: 

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji 
cieplnej  
(materiał 0,035W/(m*K)1)) 

1 Średnica wewnętrzna do 22mm 20 mm 
2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35mm 30 mm 
3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100mm Równa średnicy 

wewnętrznej rury 
4 Średnica wewnętrzna ponad 100mm 100 mm 
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez 

ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów 
½ wymagań poz.1- 4 

6 Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-4, ułożone w 
komponentach budowlanych między ogrzewanymi 
pomieszczeniami różnych użytkowników  

½ wymagań poz.1- 4 

7 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6 mm 
            1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano      
 w tabeli, należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej. 
 
5.5.12. Regulacja instalacji. 
            Wykonanie regulacji instalacji poprzez dokonanie nastaw na zaworach przygrzejnikowych 
 termostatycznych. Napełnienie instalacji wodą sieciową.  
 
5.5.13. Próba na gorąco. 
 Wykonanie próby na gorąco instalacji wraz z pomiarem temperatur wewnętrznych w 
 poszczególnych pomieszczeniach oraz dokonanie korekt regulacji. Próbę należy 
 przeprowadzić w miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika 
 grzejnego. Przed próbą na gorąco budynek powinien być ogrzewany co najmniej przez 72 
 godziny. Podczas próby należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień i dławic 
 oraz skontrolować zdolność kompensacyjną wydłużek i instalacji a także przeprowadzić 
 pomiar  temperatury wewnętrznej w poszczególnych pomieszczeniach. Wynik próby uznaje się 
 za pozytywny gdy instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, zmierzone temperatury 
 wewnętrzne odpowiadają normatywnym, a po schłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń                   
 i trwałych odkształceń.  
 
5.5.14. Ochrona p.poż. 

 Wszystkie przewody przechodzące przez przegrody oddzielenia p.-poż. zabezpieczyć masami 
 np. HILTI, PROMAT TOP: 
 - dla przegród budowlanych o odporności ogniowej 120minut - masami o EI 120, 
 - dla przegród budowlanych o odporności ogniowej 60minut - masami o EI 60. 
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 - dla przegród budowlanych o odporności ogniowej 30minut - masami o EI 30. 
 

5.6.  Instalacja zewnętrzna c.o. 
 
5.6.1. Instalacja zewn. c.o.  
 Projektuje się instalację zewnętrzną c.o. wykonaną z rur tworzywowych preizolowanych, w 
 systemie rur podwójnych (zasilanie, powrót) o średnicy nominalnej dn 2x32 np. Flexalen600 
 firmy Thermaflex. 
 
5.6.2. Roboty ziemne oraz montażowe 
  Montaż preizolowanych rurociągów wykonuje się bezpośrednio w wykopie (w wyjątkowych 
 wypadkach dopuszcza się montaż rurociągów nad wykopem). Przed ułożeniem rur i 
 elementów preizolowanych w wykopie na proj. poziomie, na końce rur należy wsunąć 
 nasuwkę, która będzie stanowić osłonę izolowanego złącza oraz w opaskę uszczelniającą.  
 Odcinki rur przewodowych z polibutylenu należy łączyć za pomocą  kształtek zgrzewanych 
 polifuzyjnie, lub należy łączyć elektrooporowo.  
 Zgrzewanie polifuzyjne możliwe jest do wykonania przy pomocy zgrzewarek do zgrzewania 
 polipropylenu z możliwością nastawienia temperatury. 
 Zgrzewanie elektrooporowe wykonuje się przy pomocy specjalnych zgrzewarek GF do 
 polibutylenu. 
 Montaż i łączenie rur zgodnie z instrukcją producenta. 
 Izolacja złącz następuje przy pomocy składanych na budowie zestawów izolacyjnych. 
 Proj. sieć ciepłowniczą należy wykonywać w sprzyjających warunkach pogodowych.  
 Homogeniczna technika połączeniowa ze zgrzewanymi kształtkami (zgrzewanie przy 
 temperaturze zewnętrznej +5°C do +35°C). 
 Rury preizolowane należy układać bezpośrednio w gruncie na posypce piaskowej grubości 
 min.  10 cm  (bez obudowy kanałowej) i na głębokości 1,20 m od terenu do osi rurociągu. 
 Wierzch rury zasypać obsypką grubości 0,1m, a jej przebieg oznaczyć taśmą ostrzegawczą. 
 Rurociąg powinien być umieszczony w podsypce z piasku o grubości co najmniej 10cm wokół 
 rury. Piasek  nie powinien zawierać ostrych elementów.  
 Pozostałą część wykopu należy wypełnić gruntem rodzimym. W gruncie tym nie powinny 
 znajdować się duże i ostre kamienie. Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami 
 grubości 20 cm.  
 Instalację przy wejściu do budynków prowadzić pod stopami fundamentowymi. 
 Wejście rur preizolowanych do budynków przez podłogę należy zabezpieczyć przejściem 
 wodoszczelnym systemowym np. firmy Thermaflex. 
 Zmiany kierunków trasy w płaszczyźnie poziomej i pionowej należy wykonać za pomocą 
 prefabrykowanych kształtek preizolowanych kolan lub preizolowanych rur giętych oraz 
 wykorzystując elastyczne właściwości rur preizolowanych i ukosowanie na połączeniach. 
 Po zakończeniu robót budowlano-montażowych należy odtworzyć istniejąca nawierzchnię 
 terenu. 
 
5.6.3.  Próba ciśnieniowa i odbiory 
  Próbę ciśnieniową należy wykonać po zakończeniu procesów zgrzewania, przed    
  zaizolowaniem  połączeń. 
  Rurociągi należy poddać próbie ciśnieniowej wynoszącej 1,5 krotności ciśnienia roboczego. 
  Rurociągi powinny być napełniane powoli. Pomiary w miarę możliwości należy wykonać               
  w najniższym punkcie systemu. Należy używać wody zimnej do napełniania systemu. 
 Uwaga! 
 W przypadku zgrzewania rur i kształtek, próbę ciśnieniową można przeprowadzić po 
 dwóch godzinach od ostatniego zgrzewu! 
 Próba ciśnieniowa składa się z dwóch części: 
 1) Testu wstępnego, w czasie którego ciśnienie próbne jest podawane dwukrotnie                           
 w pierwszych 30 minutach i nie może spaść więcej niż 0,6 bara w trakcie tego testu. 
 2) Głównej próby ciśnieniowej, którą powinno się wykonać natychmiast po wstępnej. 
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 Ciśnienie próbne osiągnięte w teście wstępnym musi się utrzymać w ciągu 2 godzin. 
 Próba ciśnieniowa może być uznana za prawidłową i zakończoną jeśli spadek ciśnienia nie 
 przekroczy 0,2 bar i nie zaobserwuje się żadnych przecieków. W przypadku, gdy spadek 
 ciśnienia przekroczy 0,2 bar główną próbę ciśnieniową należy powtórzyć. Wyniki próby należy 
 spisać w raporcie próby. 
 Po zakończeniu robót montażowych należy wykonać odbiory częściowe oraz końcowy. Odbiór 
 połączeń spawanych stanowi zwykle odbiór częściowy sieci.  
 Po wykonaniu próby szczelności z wynikiem pozytywnym rurociągi preizolowane należy 
 dokładnie przepłukać co najmniej dwukrotnie po 15 – 20 min., za każdym razem przy 
 zachowaniu max. prędkości wody w warunkach eksploatacyjnych. 
 Po wykonaniu sieci a przed jej zasypaniem należy dokonać pomiarów geodezyjnych                         
 i sporządzić stosowną dokumentację geodezyjną i montażową. 
 
5.7.     Instalacja wentylacji  
 
5.7.1.  Przewody wentylacyjne 

 Przewody wentylacyjne powinny być wykonywane z następujących materiałów: 
 a) blacha lub taśma stalowa ocynkowana; 
 b) blacha lub taśma stalowa aluminiowa; 
 c) blacha stalowa odporna na korozję lub kwasoodporna; 
 d) blacha stalowa ołowiowana; 
 e) blacha cynkowa; 
 f) płyty PVC; 
 g) płyty z polipropylenu; 
 h) mur z cegły pełnej obustronnie otynkowany; 
 i) mur betonowy monolityczny; 
 j) inne materiały dopuszczone odpowiednimi atestami higienicznymi i przeciwpożarowymi. 
 

5.7.2. Wykonanie 
 Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien 
 być jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych nie 
 powinny mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad. Wymiary przewodów o przekroju 
 prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. 
 Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B- 
 76001. Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać 
 wymaganiom normy PN-B-03434. Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny 
 odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76002. 

 
5.7.3.  Montaż przewodów 

 Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości 
 umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. Przewody będą prowadzone na 
 wspornikach mocowanych do stropu parteru np. MEFA, HILTI. 
 W przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm. 
 Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których 
 wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów 
 z izolacją. Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być 
 wykonane w sposób nie obniżający odporności ogniowej tych przegród.  
 Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozje w 
 miejscu zamontowania. 
 Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału 
 konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odległość między podporami lub 
 podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości 
 przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej szczelność, właściwości 
 aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. Zamocowanie przewodów do konstrukcji 
 budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające z ciężarów: 
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 a) przewodów; 
 b) materiału izolacyjnego; 
 c) elementów instalacji nie zamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci przewodów, 
 np. tłumików, przepustnic itp.; 
 d) elementów składowych podpór lub podwieszeń; 
 c) osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie 
 czyszczenia lub konserwacji. 
 Zamocowanie przewodów wentylacyjnych powinno być odporne na podwyższoną temperaturę 
 powietrza transportowanego w sieci przewodów, jeśli taka występuje. Elementy zamocowania 
 podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa 
 równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciążenia. 
 Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik 
 bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem 
 obliczeniowego obciążenia. 
 Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia 
 obliczeniowego obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z   
   elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczało 0,4 %    
  odległości między zamocowaniami elementów pionowych. 
 Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć 
 współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności 
 pod wpływem obliczeniowego obciążenia. 
 W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów mogły być 
 zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich zamocowanie do konstrukcji 
 budynku. 
 W przypadkach oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością cieplną konstrukcja podpór lub 
 podwieszeń powinna umożliwiać kompensację wydłużeń liniowych. 
 

5.7.4.  Izolacja termiczna kanałów wentylacyjnych. 
Kanały wentylacyjne należy izolować zgodnie z Dz.U. nr201, poz.1238, np. warstwą wełny 
mineralnej o grubości min. 40 mm z okładziną z folii aluminiowej, która oprócz właściwości 
akustycznych dodatkowo stanowi zabezpieczenia przed wykraplaniem się pary wodnej na 
ściankach kanału. Zastosować izolację, np. typu LAMELLA MAT with ALU FOIL 
(samoprzylepna) firmy ROCKWOOL Polska Sp. z o.o. lub inną (Producent dowolny). 
Mocowanie izolacji do kanałów wykonać należy zgodnie z zaleceniami montażu podanymi 
przez Producenta. 

 
5.7.5.  Wentylatory 

Garaże oraz pomieszczenie na sprzęt przeciwpożarowy będą wentylowane poprzez   
zaprojektowane wywiewne  wentylatory dachowe Das(k) 160 MW i Das(k) 200 firmy    
Uniwersal wraz z cokołami CSR zamontowane na dachu i podpięte do rur  wentylacyjnych   
Ø160 oraz Ø200 zakończone kratkami  wentylacyjnymi Ø160 i Ø200 zamontowanymi na  

 suficie w garażach i  pom. na sprzęt ppoż.  
 Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na 
 konstrukcję budynku (przez stosowanie płyt amortyzacyjnych, amortyzatorów
 sprężynowych, amortyzatorów gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie łączników 
 elastycznych. 
  

5.7.6.  Nawiewniki, kratki nawiewne 
            W celu nawiewania pomieszczenia garaży oraz pomieszczenia na sprzęt przeciwpożarowy  
           należy zamontować nawiewniki okienne higrosterowane np. EMM firmy Aereco. 

 Nawiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych" prac budowlanych. 
  Nawiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji 
  całkowicie otwartej. Lokalizacja nawiewników okiennych  wg części rysunkowej projektu 

budowlanego. 
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  W garażach, składzie opału oraz pomieszczeniu na sprzęt przeciwpożarowy nawiew odbywać 
się będzie za pomocą kratek w bramach garażowych. 

  W pomieszczeniu magazynu narzędzi nawiew będzie się odbywał za pomocą kratki nawiewnej 
w drzwiach o przekroju min. 220cm². 

 Montaż nawiewników, kratek nawiewnych wg wytycznych producenta. 
 
5.7.7.  Nasady kominowe 

  Do wspomagania wentylacji grawitacyjnej wywiewnej dla pomieszczeń warsztatu i magazynu  
  na   dachu będą zamontowane obrotowe nasady kominowe Turbovent Tulipan - T firmy Darco 
 zamontowane na szczycie komina wg części rysunkowej projektu budowlanego.  
 Montaż nasad kominowych wg wytycznych producenta. 

 
5.7.8.  Zawory p.poż.  

W pomieszczeniu gaszenia żużla zaprojektowano zawór p.poż. nawiewny ZPp120 DN100  
firmy Frapol zamontowany nad drzwiami na wys. min. 2,30m. Będzie on zamontowany między 
pomieszczeniem kotłowni a  pom. gaszenia żużla.  
Montaż zaworu wg wytycznych producenta. 

 
5.7.9.   Kanał zetowy 
 W kotłowni należy zamontować kanał zetowy nawiewny 20x20 cm niezamykalny   
 wyprowadzony 0,3 m nad poziom podłogi w pom. kotłowni. Od strony zewnętrznej  
 wyprowadzony min. 2.m. nad poziomem terenu. 
 
5.7.10.  Kratki wentylacyjne, kominek wewntylacyjny 

 W pomieszczeniach ( składu opału, kotłowni, pom. gaszenia żużla, w warsztacie oraz w   
  magazynie   wywiew realizowany jest za pomocą kratek wentylacyjnych wywiewnych o wym. 
 14x21cm podpiętych do kominów wentylacyjnych. 

             Montaż kratek wg wytycznych producenta. 
   W pomieszczeniu magazynu narzędzi wywiew realizowany będzie za pomocą kominka   
            wentylacyjnego Ø150mm. 
 
5.7.11. Dwugazowe detektory gazów CO i CO2 
   Praca wentylatorów wywiewnych dachowych podpiętych do pomieszczeń garaży oraz pom. na 

sprzęt p.poż. będzie wzbudzana sygnałem z dwugazowego detektora tlenku węgla  i 
dwutlenku węgla np. WG-28.NG firmy Gazex. Rozmieszczenie detektorów wg części 
rysunkowej niniejszego opracowania.  Dwugazowe detektory dwutlenku i tlenku węgla 
montować na wysokości ok. 2,0 m nad poziomem posadzki w garażu oraz w pom. na sprzęt 
p.poż. 
Do wszystkich wentylatorów (w garażach i pom. na sprzęt p.poż.) oraz detektorów gazów 
poprowadzony jest kabel zasilający do szafki układu sterującego dla 4 wentylatorów. 

   Przed wjazdem do garażów należy na ścianie zewn. umieścić tablicę informacyjną „Zakaz 
wjazdu samochodów z instalacją LPG”. 

 
5.7.12.  Ochrona p.poż. 

 Wszystkie przewody przechodzące przez przegrody oddzielenia p.-poż. zabezpieczyć masami 
 np. HILTI, PROMAT TOP: 
 - dla przegród budowlanych o odporności ogniowej 120minut - masami o EI 120, 
 - dla przegród budowlanych o odporności ogniowej 60minut - masami o EI 60. 
 - dla przegród budowlanych o odporności ogniowej 30minut - masami o EI 30. 
 

5.8.       Rury ochronne. 
 Rura przewodowa nie powinna mieć złącza usytuowanego wewnątrz rury ochronnej.  

Końce rury ochronnej uszczelnić gumowymi mankietami, oraz wypełnić wolną przestrzeń 
spienionym tworzywem, np. pianką poliuretanową.  
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Przy przejściu przez ulice (teren utwardzony istniejący) końce rury ochronnej powinny być 
wyprowadzone poza krawędź jezdni.  
Na skrzyżowaniu z innymi sieciami oraz przekraczaniu przeszkód terenowych stosować rurę 
ochr. PE 100, SDR 11, końcówki uszczelnić pianką poliuretanową. Przy skrzyżowaniach z 
kablami elektroenergetycznymi zastosować rury ochronne Arota na instalacjach 
elektroenergetycznych. 

 
6.  SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
 
6.1.  Rury kanałowe 

 Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub 
 wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. 
 Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się 
 wód opadowych. 
 W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach 
 drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej 
 i jeżeli powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom. 
 Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków 
 w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub 
 pojedynczych rur. 

 
6.2.  Kręgi 

 Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów 
 przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 
 Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna 
 przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów 
 wyrobów lub pojedynczych kręgów. 

 
6.3.  Włazy kanałowe i stopnie 

 Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających 
 korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna 
 być utwardzona i odwodniona. 

 
6.4.  Wpusty żeliwne 

 Skrzynki lub ramki wpustów mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach  w 
 stosach o wysokości maksimum 1,5 m. 

 
6.5. Kruszywo 

 Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 
 zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 
 kruszyw. 

 
6.6. Wentylatory oraz urządzania elektryczne 
 Wentylatory należy składować w suchych pomieszczeniach zamykanych na klucz w 
 oryginalnych opakowaniach. 
 
6.7. Armatura 
 Dostarczoną na budowę armaturę i urządzenia składować należy w magazynach zamkniętych. 
 Urządzenia powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, 
 łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach 
 zamkniętych w pojemnikach. 
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7.  SPRZĘT 
 
7.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00  „Wymagania   
ogólne”   

 
7.2.  Sprzęt do wykonania instalacji zewnętrznych 

 Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji zewnętrznych  powinien wykazać się 
 możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
 - żurawi budowlanych samochodowych, 
 - koparek przedsiębiernych, 
 - spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
 - sprzętu do zagęszczania gruntu, 
 - wciągarek mechanicznych, 
 - beczkowozów. 

 
7.3.  Sprzęt do wykonania instalacji wewnętrznych 
 - gwintownica mechaniczna lub ręczna 
 - spawarka 
 - młot udarowy 
 - szlifierka 
 - piła do cięcia metalu 
 - wiertarka 
 - urządzenia do pomiaru ciśnień 
 - kompresor  

Roboty montażowe wykonywać przy użyciu elektronarzędzi sprawnych i dopuszczonych do  
eksploatacji, drabin montażowych atestowanych. 

 
8.  TRANSPORT 
 
8.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
 ogólne”  

 
8.2. Transport rur kanałowych 

 Rury, mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je 
 przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
 Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu, z wyjątkiem 
 rur betonowych o stosunku średnicy nominalnej do długości, większej niż 1,0 m, które 
 należy  przewozić w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie. 
 Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem  i 
 przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
 Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 
 transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 

 
8.3. Transport wpustów żeliwnych 

 Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 
 zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu. 

 
8.4.  Transport kruszyw 

 Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający 
 je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

 
8.5.  Transport cementu i jego przechowywanie 

 Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [15]. 
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8.6.  Transport kotła, wymiennika ciepła 
Kocioł, wymiennik ciepła należy transportować w całości. 

 Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
 Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku 
 i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 
 Zbiorniki: przeponowe naczynie wzbiorcze powinno być transportowane w oryginalnym 
 opakowaniu krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
 przemieszczaniem się. 
 Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych powinny być przewożone 
 krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, 
 zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
 Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w 
 pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych 
 na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 
 Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i 
 krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich w stosunku do nominalnych wymiarów 
 produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich 
 normach przedmiotowych. 
 
8.7.  Transport wentylatorów 

Wentylatory należy dostarczyć na budowę w fabrycznych opakowaniach. 
Pozostałe elementy –materiały transportować w sposób zabezpieczających przed ich  
uszkodzeniem. Transport obejmuje drogę pomiędzy magazynem dystrybutora a placem 
budowy. 

 
9.  WYKONANIE ROBÓT 
 
9.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
9.2.  Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w                   
 terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
 W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe 
 (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne 
 przekaże Inżynierowi. 

 
 
10. KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT 

10.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
 ogólne”  

 
10.2.  Wykonawca opracuje i przedłoży do aprobaty Inspektora Nadzoru i Inwestorowi program 

 zapewnienia jakości  w którym przedstawi sposób realizacji zadania, możliwości techniczne i 
 kadrowe gwarantujące właściwe i terminowe wykonania zadania. 

  Program będzie ujmował : 
 organizację wykonania robót, sposób i terminy ich prowadzenia, 
 wykaz zespołów roboczych z ich kwalifikacjami, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót, 
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z dokumentami potwierdzającymi 
ich dopuszczenie do użytkowania (jeżeli tego wymagają), 
 system proponowanej kontroli, 
 sposób zabezpieczenia materiałów i urządzeń w czasie ich transportu                                                
i magazynowania, 
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 wymagane dla stosowanych materiałów i urządzeń atesty świadectwa dopuszczenia oraz 
certyfikaty.   
  

10.3.  Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić, czy materiały dostarczone na budowę 
 odpowiadają ustalonym normom i wymaganiom technicznym. Inspektor nadzoru jest 
 uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów. Do 
 umożliwienia takiej kontroli zapewniona będzie wszelka do tego potrzebna pomoc ze strony 
 wykonawcy. Dodatkowo czynności kontrolne mogą być prowadzone przez Inwestora. 

10.4.   Wykonywanie robót budowlanych w zakresie objętym zamówieniem powinno się odbywać pod 
 stałym nadzorem Kierownika Budowy i  Inspektora Nadzoru.  

 
10.5.  Wykonywane roboty podlegają odbiorom częściowym, odbiorom robót zanikających                                

 i ulegających zakryciu, końcowemu , ostatecznemu i gwarancyjnemu. 
  Odbiory częściowe i odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane  są w 

 trakcie trwania budowy, dokonywane są w obecności Inspektora nadzoru, Kierownika Robót i 
 Inwestora, wymagają sporządzenia protokołów odbioru i obejmują następujące etapy : 

 - wykonanie robót montażowych -  sprawdzenie zgodności wykonania robót i zastosowanych
    materiałów z dokumentacją projektową a także z wymaganiami  technicznymi, 
 -  płukanie instalacji – ocena czystości instalacji od strony wewnętrznej na podstawie stanu 
  wody płuczącej wypływającej z instalacji, 
 -  próba szczelności instalacji – odbiór próby z wynikiem pozytywnym, 
 - zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów – sprawdzenie  przygotowania (czyszczenia)   
   instalacji do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego i nałożenia warstw podkładowej          
    i  nawierzchniowej izolacji antykorozyjnej oraz użytych do tego celu materiałów,  
 - izolacja ciepłochronna instalacji – sprawdzenie wykonania izolacji oraz dokonanie oceny
   użytych do tego celu materiałów pod względem zgodności z dokumentacją projektową,  
 - regulacja instalacji – sprawdzenie prawidłowości z dokumentacją projektową dokonanych 
  ustawień na urządzeniach regulacyjnych. 
 -  próba na gorąco instalacji – odbiór próby z wynikiem pozytywnym. 
  
  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

 wykonanych robót, które w dalszym procesie ulegną zakryciu. Będzie dokonywany w czasie 
 umożliwiającym dokonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
 postępu prac. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Kierownik Robót 
 wpisem do Dziennika  Budowy i powiadamia o tym Inspektora Nadzoru i Inwestora. Odbiór 
 będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu trzech dni  roboczych od 
 daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru i  Inwestora. 

           Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru 
 częściowego dokonuje się według zasad określonych dla odbioru końcowego. 

 
10.6.  Kontrola, pomiary i badania 
 
10.6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
 - uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu (aprobaty 
 techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane 
 przez dostawców itp.). 
 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

 
10.6.2.  Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
 zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej STWiORB i zaakceptowaną przez Inżyniera. 
 W szczególności kontrola powinna obejmować: 
 - sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 
 punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
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 - badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
 - badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z 
 kruszywa mineralnego lub betonu, 
 - badanie odchylenia osi kolektora, 
 - sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 
 - badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego, 
 - sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
 - sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
 - badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
 - sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych, 
 - sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

 
10.6.3.  Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

 - odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
 wynosić więcej niż ± 5 cm, 
 - odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
 - odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
 - odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
 - odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od 
 osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 
 - odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno 
 przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego 
 spadku (przy zwiększonym spadku), 
 - rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do± 5 
 mm. 

 
11. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
 
11.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 

11.2. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
 projektową i specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 
 dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru i Inwestora o zakresie 
 obmierzanych robót i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane będą w książkę obmiarów. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
 ofertowym lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
 robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru w porozumieniu z 
 Inwestorem na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością 
 wymaganą do celów dokonywania kolejnych płatności na rzecz Wykonawcy.  

 Zasady dokonywania obmiarów są podane w odpowiednich specyfikacjach technicznych 
 KNR, KNNR oraz innych dostępnych na rynku publikacjach zawierających katalogi norm 
 nakładów rzeczowych. 

 
11.3.  Jednostka obmiarowa 
11.3.1. Jednostką obmiarową instalacji kanalizacji jest m (metr) dla wykonanej i odebranej: 

 - budowy rurociągów na podsypce piaskowej z rur PVC o jednolitej strukturze Ø110/3.2, Ø 
 160/4.7, rury lite o połączeniach kielichowych 
 Jednostką obmiarową jest szt (sztuka) dla wykonanych i odebranych: 
 - studni kanalizacyjnych z kręgów betonowych B45 (C45/55) Ø1200 mm bez murowania 
 podstaw studni z kinetą 2/3 wysokości kanału i włazem zamykanym D 400 kN Ø640mm, 
 pokrywy studzienne posadowione na pierścieniach odciążających 
 - bezodpływowego zbiornika ścieków z PE o pojemności 2,5m³ 
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11.3.2. Jednostką obmiarową dla wykonanej i odebranej instalacji wody jest: 
- dla rur – 1 m (metr),  
- dla armatury, urządzeń – 1 sztuka, 
- izolacja – 1 m². 
 

11.3.3. Jednostką obmiarową dla wykonanej i odebranej instalacji c.o. jest: 
- dla rur – 1 m (metr),  
- dla armatury, urządzeń – 1 sztuka, 
- izolacja – 1 m² powierzchni. 

11.3.4. Jednostką obmiarową dla wykonanej i odebranej instalacji wentylacji: 
– dla kanałów wentylacyjnych  jest  powierzchnia (1 m²),  
- dla urządzeń, elementów – 1 sztuka, 
 

 11. 4. Rury ochronne 
Rura przewodowa nie powinna mieć złącza usytuowanego wewnątrz rury ochronnej. Końce 
rury ochronnej uszczelnić gumowymi mankietami, oraz wypełnić wolną przestrzeń spienionym 
tworzywem, np. pianką poliuretanową.  
Przy przejściu przez ulice (teren utwardzony istniejący) końce rury ochronnej powinny być 
wyprowadzone poza krawędź jezdni.  
Na skrzyżowaniu z innymi sieciami oraz przekraczaniu przeszkód terenowych stosować rurę 
ochr. PE 100, SDR 11, końcówki uszczelnić pianką poliuretanową. Przy skrzyżowaniach z 
kablami elektroenergetycznymi zastosować rury ochronne Arota na instalacjach 
elektroenergetycznych. 

 
12. ODBIÓR ROBÓT 
12.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
 Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały  wyniki        
pozytywne. 

 
12.2. Odbiór końcowy 

 Po zakończeniu wszystkich robót powinien być dokonany odbiór końcowy, polegający na 
 sprawdzeniu zgodności wykonanych robót z projektem budowlanym i wykonawczym oraz                      
 z podanymi w wytycznych wymaganiami. 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 będzie stwierdzona przez Kierownika 
 Budowy wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniem na piśmie o tym Inspektora Nadzoru 
 i Inwestora. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, 
 licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w porozumieniu z Inwestorem 
 zakończenia  robót i przyjęcia wszystkich dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru 
 końcowego. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
 obecności Wykonawcy, Inspektora Nadzoru i Inwestora. Komisja dokona oceny  jakościowej 
 robót na podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności 
 wykonania robót z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i ofertą przetargową 
 Wykonawcy. W trakcie odbioru końcowego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
 w trakcie odbioru robót  zanikających  i ulegających zakryciu. 
 Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować : 

 dokumentację projektową i powykonawczą, 
 specyfikację techniczną, 
 ofertę przetargową, 
 wszelkie uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru i Inwestora (szczególnie dotyczące 
robót zanikających i ulegających zakryciu) z udokumentowaniem ich wykonania, 
 Dziennika Budowy, 
 atesty, świadectwa dopuszczenia, certyfikaty zastosowanych materiałów  i urządzeń 
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(jeżeli tego wymagają). 
 W przypadku gdy komisja stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania 
 dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu  z 
 Wykonawcą wyznaczy nowy termin odbioru końcowego. Wszystkie zarządzone przez komisję 
 roboty poprawkowe będą zestawione pisemnie i termin ich wykonania wyznaczy komisja. 

 
12.3. Odbiór ostateczny 

 Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
 stwierdzonych przy odbiorze końcowym. Będzie dokonywany na podstawie oceny wizualnej 
 obiektu  z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

 
12.4. Odbiór gwarancyjny. 

 Odbiór gwarancyjny dokonany zostanie po upływie okresu gwarancji, którego długość 
 określona zostanie w kontrakcie. 

 
12.5.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
 - roboty montażowe wykonania rur kanałowych i przykanalika, 
 - wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne, bezodpływowy zbiornik ścieków, 
 - wykonana izolacja, 
 - zasypany zagęszczony wykop, 
 - zasypane przyłącze wody, 
 - zasypana zewn. instalacja c.o., 
 - instalacja wody, c.o., wentylacji zakryte np.w bruzdach ściennych. 
 Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt 
 i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 

 
12.6. Podstawa płatności 

 Podstawa płatności będzie cena za roboty podana przez Wykonawcę w ofercie skalkulowana 
 kosztorysowo na podstawie projektów, przedmiarów, kosztorysów nakładczych stanowiących 
 integralna część projektu, jak również wizji lokalnej na obiekcie. Cena jednostkowa pozycji                    
 w kosztorysie  ofertowym będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania składające się 
 na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji 
 technicznej. 
 Cena jednostkowa będzie obejmować : 
 robociznę bezpośrednią, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren 
budowy, i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), koszty pośrednie w skład 
których wchodzą : płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty 
urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty oznakowania robót, wydatki dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy, a także opłaty określone odrębnymi przepisami a związane z wykonaniem robót 
(zajęcie pasa chodnika, jezdni, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza), 
 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 
 podatki obliczone zgodnie z przepisami. 

 Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie 
 ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie 
 robót objętych tą pozycją kosztorysową. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych 
 zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru w porozumieniu z Inwestorem kalkulacja ich ceny 
 przeprowadzona zostanie według stawek ofertowych  Wykonawcy lub określone w drodze 
 negocjacji z Inwestorem. 
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13. ODBIÓR  I ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
  

 Uznaje się że wszystkie koszty związane z zapewnieniem wszelkich wymagań dotyczących 
 bezpiecznego i prawidłowego prowadzenia robót budowlanych nie podlegają odrębnej zapłacie 
 i są uwzględnione w cenie umownej. 

 
14.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

 Obowiązujące będą stosowne przepisy i normy obowiązujące w momencie realizacji 
 inwestycji. 
 Ustala się, że mimo wskazania w dokumentacji technicznej lub ST normy lub przepisu 
 prawnego jako podstawowego stosowana będzie norma ta, która będzie normą lub przepisem 
 ostatnio wydanym. 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 
1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 
115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 
poz. 718) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, 
Nr 33/03 poz. 270) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 
836) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych Dz.U. Nr 92, poz.881 
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w 

sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 
wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 
(Dz.U. Nr 113/98 poz. 728) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w 
sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673) 

 Rozporządzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, 
mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub 
środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym 
znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji 
zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53) 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ściekow (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747) 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań 
dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz. 1718) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 
Nr 121/03 poz.1138) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz.844, Nr 91/02 poz. 
811) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401) PN-EN 
476:2001  

 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej 
PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe 
systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i 
kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 
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 PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
 PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 

środowisk 
 PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne 
 PN-70/N-O1270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla 

przesyłanych czynników 
 PN- B – 02865 Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne –Instalacja wodociągowa 

przeciwpożarowa 
 ISO 4435 "Rury i kształtki do sieci drenarskich i kanalizacyjnych z nieplastyfikowanego PVC                        

(PVC-U)". 
 PN-EN 1401-1 : 1999 "Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego 

polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i 
systemu". 

 PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 
pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementu powszechnego użytku 

 PN-EN 206-1:2000 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
 PN-EN 1115:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizacji 

ciśnieniowej deszczowej i ściekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej 
żywicy poliestrowej (UP) wzmocnione włóknem szklanym (GRP) 

 PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (Norma do zastosowań przyszłościowych. 
 Tymczasowo należy stosować normę PN-B-06712 [10]) 
 PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania       

i ocena zgodności 
 PN-B-06250:1988 Beton zwykły 
 PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu 
 PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka 
 PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
 PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kanalizacyjne 
 PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
 PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe 
 BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe 
 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
 Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 1991 r. nr 81, 

poz. 351, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, zmiany: Dz. U z 2003 r. Nr 52, 
poz. 452), 

 Ustawą z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. z 1993 r. Nr 55, poz.250), 
 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386), 
 - Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 r. Nr 122, poz.1321, 

z późniejszymi zmianami), 
 Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z 27 kwietnia 2001 – Dz. U. Nr 62, poz. 627, z 

późniejszymi zmianami, 
 Dziennik Urzędowy Min. Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa nr1 z 24.10.1993 r. 
 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych - zeszyt 9 - COBRTI 
 INSTAL 
 Instrukcja Projektowa, Montażu i Układania rur PVC-U i PE -WAVIN, 
 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych - Polska 
 Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji. 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 
 92, poz. 881) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w 
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 sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz 
 sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 
 2041) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w 
 sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych 
 upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497) 
 PN-78/B-03421-„Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego” 
 PN-76/B-03420-„Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego” 
 PN-89/B-01410 – „Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny”. 
 PN-ISO 5149:1997 – „Mechaniczne instalacje ziębnicze do oziębiania i ogrzewania. 

Wymagania bezpieczeństwa” 
 PN-92/N-01256/02 „Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja” 
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