TTA s.c.
J. TYBIŃKOWSKI, K. TROSZCZYŃSKI ARCHITEKCI
73-110 Stargard Szczeciński, ul. Czarnieckiego 30/31 lok.102
tel. (091) 834 51 77, fax (091) 834 51 78,

e-mail: tta@ttarchitekci.com

1
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH
BUDYNEK USŁUGOWY PCK
– KATEGORIA XI

Obiekt:
Adres:

73-110 Stargard Szczeciński, ul. Limanowskiego 24
działka nr 39/1, obręb 6

Temat:
REMONT I ADAPTACJA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ III KONDYGNACJI
NA POTRZEBY ISTNIEJĄCEGO ŚRODOWISKOWEGO DOMU POMOCY
TYPU AC DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI (Z
NIEZNACZNĄ
NIESPRAWNOŚCIĄ
RUCHOWĄ)
W
BUDYNKU
USŁUGOWYM PCK PRZY UL. LIMANOWSKIEGO 24, DZIAŁKA 39/1
OBRĘB 6 W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM.

Inwestor:

ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ OKRĘGOWY
POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA W SZCZECINIE
70-475 Szczecin, al. Wojska Polskiego 63

OPRACOWAŁ:

mgr inż. arch. Jacek Tybińkowski
nr upr. 12/ZPOIA/2006

STUDIUM DOKUMENTACJI :
DATA :

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
08.2020
1

TTA s.c.
J. TYBIŃKOWSKI, K. TROSZCZYŃSKI ARCHITEKCI
73-110 Stargard Szczeciński, ul. Czarnieckiego 30/31 lok.102
tel. (091) 834 51 77, fax (091) 834 51 78,

e-mail: tta@ttarchitekci.com

Spis treści
CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA
1.

INFORMACJE OGÓLNE..................................................................................................................................

2.

MATERIAŁY. ....................................................................................................................................................

3.

SPRZĘT............................................................................................................................................................

4.

TRANSPORT.. .................................................................................................................................................

5.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.........................................................

6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. ......................................................................................................................

7.

OBMIAR ROBÓT. ............................................................................................................................................

8.

ODBIÓR ROBÓT. ............................................................................................................................................

9.

PRZEPISY I NORMY. ........................................................................................................................................

CZĘŚĆ INSTALACJI SANITARNYCH
1.

INFORMACJE OGÓLNE..................................................................................................................................

2.

MATERIAŁY. ....................................................................................................................................................

3.

SPRZĘT............................................................................................................................................................

4.

TRANSPORT.. .................................................................................................................................................

5.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.........................................................

6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. ......................................................................................................................

7.

OBMIAR ROBÓT. ............................................................................................................................................

8.

ODBIÓR ROBÓT. ............................................................................................................................................

9.

PRZEPISY I NORMY. .......................................................................................................................................

2

TTA s.c.
J. TYBIŃKOWSKI, K. TROSZCZYŃSKI ARCHITEKCI
73-110 Stargard Szczeciński, ul. Czarnieckiego 30/31 lok.102
tel. (091) 834 51 77, fax (091) 834 51 78,

e-mail: tta@ttarchitekci.com

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA
1. INFORMACJE OGÓLNE.
1.1.

Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót budowlanych, które zostaną zrealizowane w ramach zadania projektu remontu
i adaptacji pomieszczeń IV kondygnacji oraz części parteru na potrzeby na potrzeby
utworzenia środowiskowego domu pomocy typu A i C dla osób z zaburzeniami psychicznymi
(z nieznaczną niesprawnością ruchową) w budynku usługowym PCK usytuowanego na
działce nr 39/1 w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Limanowskiego 21.
Podstawą do wykonania robót instalacyjnych jest projekt budowlano-wykonawczy które będą
zatwierdzone przez Inwestora.
1.2.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy oraz podczas
realizacji robót.
1.3.

Zakres robót objętych ST.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna określa ogólne zasady wykonania i odbioru robót w
zakresie :








Wykonania remontu elewacji budynku,
Budowa ścian działowych z płyty gk, gkf, gkbi
Wykonania przebudowy pomieszczeń (budowa pomieszczeń socjalnych),
Demontaż części stolarki okiennej i drzwiowej,
Demontażu istniejących warstw wykończeniowych podłóg
Wykonanie nowych warstw posadzkowych
Wykonanie nowych instalacji wewnętrznych (instalacji elektrycznej, wodociągowej,
kanalizacji sanitarnej,

Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45000000-7 - Roboty budowlane, 45210000-2 – Roboty budowlane w zakresie budynków, 34953300-5
- Roboty budowlane w zakresie chodników, 44220000-8 - Stolarka budowlana
Prace towarzyszące:
• utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego,
• wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego,
• transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną
wysokość materiałów i elementów i wszelkiego sprzętu pomocniczego niezbędnych
do wykonania robót,
• zniesienie lub wyniesienie poza obręb budynku materiałów, osprzętu oraz gruzu
uzyskanego z rozbieranych elementów i złożenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru
miejsce,
• segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów nowych lub rozebranych, na
terenie budowy lub w składowisku przy-obiektowym,
• obsługiwanie sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
• sprawdzanie prawidłowości wykonania robót,
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• przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych,
• usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w trakcie
wykonywanych robót, a zawinionych przez bezpośrednich wykonawców,
• oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów,
• wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz
wywieszenie znaków informacyjno – ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia,
• przygotowanie i przecedzenie farb oraz przygotowanie szpachlówek, gruntów i
innych materiałów, ustawienie i przenoszenie drabin malarskich,
• zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem farbami balustrad,
grzejników, wanien, umywalek i innych urządzeń stanowiących wyposażenie
budynku,
• zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, nieremontowanych lub
niewymienianych elementów budynku, np. nieremontowane posadzki, czy
niewymieniana stolarka okienna i drzwiowa itp.
• niezwłoczne oczyszczenie zabrudzonych farbą szyb, okuć, glazury, wanien i
umywalek,
• przenoszenie i zabezpieczenie na czas remontu pozostającego wyposażenia lokali,
mebli, urządzeń itp.,
• wywóz na składowisko gruzu powstałego na skutek robót remontowych i
rozbiórkowych
Roboty tymczasowe:
• ustawienie, przenoszenie i rozebranie rusztowań drabinowych i prostych rusztowań
na kobyłkach przy malowaniu na wysokości do 5m,
• zdejmowanie do malowania i zawieszenie po wyschnięciu skrzydeł okiennych i
drzwiowych oraz rozkręcenie i skręcenie połączonych na śruby skrzydeł zespolonych
• demontaż. I ponowny montaż. elementów wyposażenia wnętrz takich jak karnisze,
wieszaki, szafki podokienne, itp.
1.4.

Informacje o inwestycji.

Informacje o inwestycji zawarte są w pakiecie projektów branży architektonicznej.
Teren budowy dla przedmiotowego zamówienia stanowi teren działki wraz z zlokalizowanym
na niej budynkiem PCK.
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
dokumentację projektową stanowiącą opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane i
specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
zamówienia a. do zakończenia i odbioru ostatecznego.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców i
wszelkie środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w cenę umowną.
Organizacja robót budowlanych.
Zamawiający określi zasady wejścia pracowników i wjazd pojazdów, sprzętu Wykonawcy na
ten teren oraz określi miejsca przyłączy do wody, energii elektrycznej i sposób
odprowadzania ścieków na potrzeby budowy.
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Roboty należy prowadzić w sposób zorganizowany, bez powodowania kolizji i przestojów,
pod nadzorem osób uprawnionych i zgodnie z obowiązującymi normami. Wykonawca
zobowiązany jest znać wszelkie 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.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią załącznik do
umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w
ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w
„Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń
w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją
projektową stanowiącą opis przedmiotu zamówienia i specyfikacją techniczną wykonania i
odbioru robót budowlanych.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia
w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą
być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i mają wpływ
na niezadowalającą jakość elementu budynku, to takie materiały zostaną zastąpione innymi,
a elementy budynku rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Zabezpieczenie interesów osób trzecich.
Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest
zobowiązany do oznaczenia i odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń itp. zlokalizowanych
w miejscu prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urządzeń itp. w czasie trwania robót
budowlanych.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru oraz właścicieli instalacji i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie
uszkodzenia.
Ze względu na specyficzną lokalizację Wykonawca zobowiązany jest do powiadamiania
użytkowników budynku o utrudnieniach związanych z pracami remontowymi i o ewentualnych
przerwach w dostawie mediów.
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Ciągi komunikacyjne i pomieszczenia ogólnodostępne powinny być utrzymywane we
właściwym stanie technicznym, nie wolno na nich, poza miejscami wyznaczonymi,
uzgodnionymi z Zamawiającym składować materiałów ani sprzętu.
Ochrona środowiska.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót budowlanych
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania i wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne
kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska
na terenie i wokół terenu robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub
własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w
następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
• zanieczyszczenia powietrza pyłami lub gazami,
• możliwość powstania pożaru.
Warunki bezpieczeństwa pracy.
Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegać obowiązujących
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych.
Pracownicy wykonujący roboty demontażowe powinni być zapoznani z programem robót,
sposobami demontażu, a także powinni być poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich
wykonania. Pracownikom należy wydać odzie. i obuwie robocze, a także środki ochrony
indywidualnej, stosownie do rodzaju wykonywanej pracy.
Pracownicy powinni być poinstruowani o obowiązku stosowania w czasie pracy
przydzielonych środków ochrony osobistej.
Środki ochrony osobistej powinny mieć wymagany certyfikat na znak bezpieczeństwa
powinny być oznaczone tym znakiem. Do środków ochrony osobistej należą: kask ochronny,
rękawice ochronne, a w przypadkach koniecznych także okulary ochronne.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające socjalne
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie
prowadzenia robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
Uznaje się, e wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

6

TTA s.c.
J. TYBIŃKOWSKI, K. TROSZCZYŃSKI ARCHITEKCI
73-110 Stargard Szczeciński, ul. Czarnieckiego 30/31 lok.102
tel. (091) 834 51 77, fax (091) 834 51 78,

e-mail: tta@ttarchitekci.com

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.
Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiającym, mając na uwadze
bezpieczeństwo użytkowników budynku.
Warunki dotyczące organizacji ruchu.
Wykonawca będzie realizować roboty i transport w sposób nie powodujący niedogodności
dla mieszkańców i użytkowników obiektu, jak równie. dla mieszkańców i użytkowników
terenów nie przylegających bezpośrednio do terenu prowadzenia robót.
W przypadku zajścia konieczności ograniczenia dostępności dla użytkowników i innych do
miejsc ogólnodostępnych, ciągów komunikacyjnych itp., Wykonawca uzgodni z
Zamawiającym i Zarządcą obiektu czas i sposób dostępności do przedmiotowych miejsc.
Ogrodzenie.
Wykonawca (w razie potrzeby) wygrodzi cześć podwórka w celu składowania tam materiałów
budowlanych, gruzu i odpadów w kontenerach, wygrodzenia ewentualnej części
magazynowej i zapewnienia bezpieczeństwa (poprzez wygrodzenie terenu) przy usuwaniu
gruzu.
Zabezpieczenie chodników i jezdni.
Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na bieżąco zanieczyszczeń i uszkodzeń
chodników i jezdni powstałych w skutek prowadzenia robót.
1.5.

Obowiązki wykonawcy robót.

Przed rozpoczęciem realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do
przeprowadzenia wizji lokalnej pomieszczeń, objętych opracowaniami i dokonania
szczegółowego „obmiaru” z natury. Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość
wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną.
Wykonawstwo robót powinno uwzględniać:
 wymagania określone w odnośnych normach, przepisach oraz warunkach wykonania
i odbioru technicznego robót elektrycznych,
 zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych,
 wymagania techniczne i zalecenia producentów urządzeń,
 wymagania techniczne i zalecenia zawarte w certyfikatach zgodności, przepisach
bezpieczeństwa i higieny pracy,
 przepisy ochrony przeciwpożarowej,
 przepisy dotyczące pracy przy urządzeniach elektrycznych,
 wymagania i zalecenia inspektora nadzoru.
Roboty powinny być prowadzone przez doświadczonych monterów o potwierdzonych
kwalifikacjach. Na żądanie Inwestora wykonawca dostarczy dowody swoich kwalifikacji.
Wykonawca obowiązany jest do wykonania instalacji kompletnej, w pełni sprawnej i
spełniającej wszystkie wymagania techniczne, funkcjonalne, formalne i estetyczne.
Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dostępnymi dokumentami
dotyczącymi projektowanej inwestycji.
1.6.

Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robot. Zmiany te należy rejestrować na
komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać
zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, w celu
dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robot kompletny zestaw rysunków
zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy.
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Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym zamawiającego i
wykonawcę w okresie od przekazania terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
2. MATERIAŁY.
Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać
wymagania odpowiednich norm i posiadać aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty,
świadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodności wymagane lub dobrowolnie
stosowane przez producentów.
Na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U.Nr55, poz. 250
i z 1994r. Nr27, poz.96) maszyny, urządzenia i inne wyroby wymienione w wykazach
ustalonych Zarządzeniem Dyrektora PCBC z dnia 20 maja 1994r. (Monitor Polski z 1994r.
Nr.39 poz.339 i nr 60 poz.535) i instalowane w obiekcie, powinny odpowiadać wymaganiom
jakościowym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i posiadać znak bezpieczeństwa „B”.
Wyroby nie podlegające obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa
powinny mieć udokumentowaną dobrą jakość i spełniać wymagania bezpieczeństwa pracy
oraz być właściwe z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.
Wyroby, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy należy stosować zgodnie z Aprobatą
Techniczną Producenta wyrobu. (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 z 1998 r.).
Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać
wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz być zgodne z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr
198 poz. 2041). Materiały budowlane muszą być oznakowane znakiem budowlanym
dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i muszą
posiadać informację od producenta zawierającą:
• określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób
budowlany;
• identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlowa, typ,
odmianę, gatunek i klasę według Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;
• numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą
potwierdzono zgodność wyrobu budowlanego;
• numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności;
• inne dane, jeżeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;
• nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym
systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego.
Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty
świadczące, że wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie
zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.
Szczegółowe wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych w odniesieniu do
rodzajów poszczególnych robót budowlanych.
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość,
właściwości i były dostępne do kontroli przez przedstawiciela Zamawiającego.
Miejsca czasowego składowania materiałów mogą być zlokalizowane w obrębie terenu
wykonywania robót budowlanych w miejscach uzgodnionych z przedstawicielem
Zamawiającego.
UWAGA:
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów podane w dokumentacji projektowej służą
określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów
technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań.
W przypadku materiałów i produktów określonych w dokumentacji projektowej nazwą
producenta, zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych zgodnie z art.
29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca, który powołuje się na
rozwiązania równoważne opisywanym, obowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego
przedmiot zamówienia spełnia co najmniej te same właściwości i parametry techniczne, co
określone przez Zamawiającego np.: dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania.
Zastosowanie rozwiązań równoważnych wymaga uzyskania jednocześnie akceptacji
projektanta i Zamawiającego.
2.1.

Zagospodarowanie terenu.

Bez zmian
2.2.

Prace ogólnobudowlane .

ŚCIANY I POSADZKI Z PŁYTEK CERAMICZNYCH.
Materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek
ceramicznych powinny mieć:
- aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
- certyfikat lub deklarację zgodności z aprobatą techniczną lub z PN,
- certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do
zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotycząca
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i
okładzinowych.
Rodzaje materiałów
Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.
Płyty i płytki ceramiczne Płytki powinny odpowiadać następującym normom:
- PN-EN 176:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej
nasiąkliwości wodnej E`3%. Grupa B I.
- PN-EN 177:1997 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości
wodnej 3%<E`6%. Grupa B IIa.
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- PN-EN 178:1998 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości
wodnej 6%<E`10%. Grupa B IIb.
- PN-EN 159:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości
wodnej E>10%. Grupa B III.
Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa,
szczególnie dotyczy to płytek dla których muszą być określone takie parametry jak np.
stopień ścieralności, mrozoodporność i twardość. Kompozycje klejące i zaprawy do
spoinowania Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych musza spełniać
wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do
spoinowania musza spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
Materiały pomocnicze Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to:
- listwy dylatacyjne i wykończeniowe,
- środki ochrony płytek i spoin,
- środki do usuwania zanieczyszczeń,
- środki do konserwacji wykładzin i okładzin.
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.
SUFITY PODWIESZANE Z PŁYT G-KF.
Sufity z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym
Sufity z rusztem jednowarstwowym
Ruszty drewniane mogą być wykonane jako jednowarstwowe lub dwuwarstwowe. W
przypadku, gdy podłoże jest równe i równocześnie sufit nie musi być obniżany, ruszt
wykonuje się jako jednowarstwowy. Rozstawy listew są uzależnione od rodzaju płyt i
kierunku ich zamocowania. Odległości (d) miedzy punktami mocowania listew do podłoża są
uzależnione od wymiarów poprzecznych zastosowanych listew. Umocowane listwy stanowią
warstwę nośną dla płyt gipsowo-kartonowych.
Sufit z rusztem dwuwarstwowym
Na podłożu nierównym, w celu zmniejszenia ilości punktów kotwień lub gdy sufit ma być
obniżony, stosuje się ruszt dwuwarstwowy. Odległości miedzy listwami w warstwie nośnej
zależą od grubości stosowanej w danym przypadku płyty gipsowo-kartonowej oraz kierunku
jej montażu w stosunku do listew nośnych .
Sufity na ruszcie stalowym
Ruszt stalowy – standard Prezentowany poniżej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest
rozwiązaniem analogicznym do niemieckiego systemu S400.
Elementy składowe rusztu, poza prętami, są produkowane fabrycznie przez poszczególne
firmy zajmujące się ich wytworzeniem i dostawą.
Opis ogólny
Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych CD 60x27x0,6 oraz przyściennych UD
27x28x0,6. Przedłużenia odcinków profili nośnych , gdy potrzeba taka wynika z wielkości
pomieszczenia, dokonuje się przy użyciu łącznika wzdłużnego (60/110).
Ruszt jest pod-wieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszaków gdy chodzi o sufit
obniżony (stopień obniżenia sufitu determinuje użycie pręta mocującego o odpowiedniej
długości ) lub przy pomocy łączników krzyżowych (60/60) – gdy chodzi o sufit mocowany
bezpośrednio do podłoża.
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Konstrukcje rusztu sufitu obniżonego wykonuje się w formie dwuwarstwowej. Jednak w
pomieszczeniach długich i równocześnie wąskich zasadne jest stosowanie rusztu
pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje się również dla sufitów bezpośrednio
mocowanych do stropów.
W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą używa się łączników
krzyżowych (60/60).
W celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce profili nośnych opiera się miedzy półkami
profili UD 27x28x0,6 mocowanych do ścian.
Obudowa
Płyty gipsowo-kartonowe są dobrym materiałem do okładania od wewnątrz skomplikowanych
konstrukcji dachowych. Ich właściwości, takie jak lekkość oraz wytrzymałość na działanie
ognia (płyty GKF), szczególnie przemawiają za ich stosowaniem w tego rodzaju
przypadkach. Przed montażem płyt gipsowo-kartonowych, należy do konstrukcji dachu
zamontować odpowiedni ruszt. Wykonuje się go zazwyczaj w formie jednowarstwowej.
Materiałami konstrukcyjnymi rusztu są listwy drewniane lub profile stalowe. Przy budowie
rusztów na powierzchniach skośnych należy stosować zasady montażu podobne, jak dla
rusztów sufitowych. Przykładowo: dla rusztów z listew o przekroju 30x50 mm, mocowanych
do krokwi dachowych (rozstawionych co ok. 900mm) przy pomocy łączników typu ES,
odległość miedzy nimi nie powinna przekraczać:
– 550mm dla płyt o gr. 15mm mocowanych poprzecznie,
– 550mm dla płyt o gr. 12,5mm mocowanych poprzecznie,
– 420mm dla płyt o gr. 9,5mm mocowanych poprzecznie.
Analogiczne rozstawy obowiązują przy zastosowaniu profili stalowych CD 60/27,
mocowanych do krokwi łącznikami ES.
2.3.

Stolarka okienna.

Wymiana zewnętrznych skrzydeł okiennych na nowe, wykonać z drewna sosnowego lub
PCV zachowując istniejący podział, sposób wykonania, szerokość listew ramiaków i
szprosów z wypełnieniem szkłem bezpiecznym. Stolarka o współczynniku przenikania ciepła
K=1,1 W/m²K.
2.4.

Warunki równoważności.

Materiały izolacyjne, uszczelniające, kleje:


izolacja pozioma ścian :
- preparaty do wykonywania izolacji poziomej np. AQUAFIN – F – warunki
równoważności:
-baza: związki krzemu
-kolor: bezbarwny
-wartość pH: 12,2
-temp. Podłoża/obróbki: +5ºC do +30ºC
-zużycie: w zależności od chłonności muru (ustalić przez wykonanie otworów
próbnych) min. 15kg/m² przekroju poziomego jednorodnego muru np. ściana o
grubości 36cm=min. 5,5kg/mb
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Zamurowania:
 materiał do wykonania zamurowani w ścianach zewnętrznych :
- np. YTONG ENERGO – warunki równoważności:
-współczynnik przenikania ciepła U = 0,23 W/(m²K)
-współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,0855 W/(mK)
-wytrzymałość na ściskanie – 2 N/mm²


materiał do wykonania ścianek działowych :
- np. z płyty gk, gkbi(pomieszczenia wilgotne) gkf (pomieszczenia na IV kondygnacji)
gr. 8cm

3. SPRZĘT.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot i środowisko. Sprzęt używany do
robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem
typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych,
programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować
prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robot musi być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane
przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.
4. TRANSPORT.
Materiały na budowę powinny być przywożone na budowę odpowiednimi środkami transportu
i zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniom materiałów oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego oraz wytycznych Inwestora.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją stanowiącą opis przedmiotu zamówienia na
roboty budowlane, w oparciu o obowiązujące przepisy i normy wykonania i odbioru robót:
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony – Dz. U. z dnia 21
listopada 2003 r. nr 207, poz. 2016) , Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881) oraz ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie
ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2004 Nr 93 poz. 888),
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I.
Budownictwo ogólne, część I (wyd. ARKADY),
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, część V Instalacje Elektryczne (wyd. ARKADY),
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, część II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe (wyd. ARKADY),
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• 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),
• Ustawa z dnia 21 grudnia2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. 122, poz.1321 z
późniejszymi zmianami),
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z
późniejszymi zmianami),
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasadniczych
wymagań dla urządzeń spalających paliwa gazowe (Dz. U. Nr 91/03 poz. 859),
• Polskimi normami, normami branżowymi oraz innymi przepisami, dotyczącymi
prowadzonych robót,
• Instrukcjami montażu,
• Instrukcjami producentów materiałów i urządzeń.
Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i
użytkowych instalacji, a także trwałości eksploatacyjnej.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót
zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a także w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki
wpływające na rozważaną kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
Poza warunkami określonymi w założeniach roboty powinny być wykonane zgodnie z
warunkami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z instrukcjami montażu materiałów i urządzeń
opracowanymi przez producentów i zgodnie z nimi przeprowadzić ich montaż i instalację.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną.
Przedmiotem kontroli będzie bieżące sprawdzanie wykonania robót na zgodność z w/w
dokumentami.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robot i jakości materiałów prowadzoną
zgodnie z programem zapewnienia jakości. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do
pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robot.
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury
badań.
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W trakcie realizacji dostaw i lokalizacji wyposażenia w pomieszczeniach zgodnie z
dokumentacją projektową, Zamawiający ma prawo do zgłaszania uwag i zastrzeżeń w
zakresie jakości, kompletności dostarczanych mebli i osprzętu, a także w zakresie organizacji
i terminów dostaw.
7. OBMIAR ROBÓT.
Obmiar robot ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzień
jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym, projekcie wnętrz, projekcie
zamiennym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot wchodzącym w skład umowy.
Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co
najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilościach podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robot. Błędne
dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy.
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w
rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych
robot nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona
przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub
kilogramach.
Obmiar robot zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.
8. ODBIÓR ROBÓT .
Zasady odbiorów robot i płatności za ich wykonanie określa umowa.
Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów po montażowych.
9. PRZEPISY I NORMY.
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez
władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w
jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najważniejsze z nich to:
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
późniejszymi zmianami
2. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz.1157)
3.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia19.12.1994r.w
sprawie dopuszczania do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych
metod wykonywania robot budowlanych.
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych
opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o
swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych
świadectw.
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CZĘŚĆ INSTALACJI SANITARNYCH
1.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót budowlanych, które zostaną zrealizowane w ramach zadania projektu remontu
i adaptacji pomieszczeń IV kondygnacji na potrzeby
na potrzeby utworzenia
środowiskowego domu pomocy typu A i C dla osób z zaburzeniami psychicznymi (z
nieznaczną niesprawnością ruchową) oraz części pomieszczeń zlokalizowanych na poziomie
parteru na potrzeby Dziennego Domu „Senior – WIGOR” budynku usługowego PCK
usytuowanego na działce nr 39/1 w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Limanowskiego 21.
Podstawą do wykonania robót instalacyjnych jest projekt budowlano-wykonawczy które będą
zatwierdzone przez Inwestora.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji
technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w
przypadkach małych prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których
istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe
występujące przy montażu instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia i
armatury, a także niezbędne dla właściwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz
prace towarzyszące.
1.4. 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, zeszycie nr 7
„Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Instalacji Wodociągowych”
wydanych przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL,
odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.
Instalacja wodociągowa – instalację wodociągową stanowią układy połączonych
przewodów, armatury i urządzeń, służące do zaopatrywania budynków w zimną i ciepłą
wodę, spełniającą wymagania jakościowe określone w przepisach odrębnych dotyczących
warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi.
Instalacja wodociągowa wody zimnej – instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci
wodociągowej rozpoczyna się bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego, a
instalacja zimnej wody pochodzącej z własnego ujęcia (studni) od urządzenia, za pomocą
którego jest pobierana woda z tego ujęcia.
Instalacja wodociągowa wody ciepłej – instalacja ciepłej wody rozpoczyna się
bezpośrednio za zaworem na zasileniu zimną wodą urządzenia do przygotowania ciepłej
wody.
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Woda do picia – woda do picia to taka woda, która jest odpowiednia do spożywania przez
ludzi i spełnia odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG.
Zestaw wodomierzowy – składa się z wodomierza oraz połączonych kształtek.
Studzienka wodociągowa – obiekt na przewodzie wodociągowym przeznaczony do
zainstalowania armatury – np. wodomierza.
Urządzenie zabezpieczające – urządzenie służące do ochrony jakości wody do picia,
uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody (np. zawór antyskażeniowy, filtr).
Armatura przepływowa instalacji wodociągowych – wszelkiego rodzaju zawory
przeznaczone do sterowania przepływem wody w instalacji wodociągowej.
Armatura czerpalna – wszelkiego rodzaju urządzenia przeznaczone do poboru wody z
instalacji wodociągowej.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WTWiO dla instalacji
wodociągowych, specyfikacja techniczna (szczegółowa) i poleceniami Inspektora nadzoru
oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt.1.5.
1.6. Dokumentacja robót montażowych instalacji wodociagowych
Dokumentację robót montażowych instalacji wodociągowych stanowią:
– specyfikacja techniczna (szczegółowa) wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w
przypadku zamówień publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),
– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami), – dokumenty świadczące o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi
protokołami z badań kontrolnych,
– dokumentacja powykonawcza, czyli wyżej wymienione części składowe dokumentacji robót
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt.14
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z późniejszymi zmianami).
Roboty należy wykonywać na podstawie specyfikacji technicznej (szczegółowej) wykonania i
odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano
w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt.2
Materiały stosowane do montażu instalacji wodociągowych powinny mieć:
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską
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za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub – deklarację zgodności z uznanymi regułami
sztuki budowlanej wydana przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w
wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym
przez Komisję Europejską, lub
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polska Norma
lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”.
2.2. Rodzaje materiałów
2.2.1. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych
Rury i kształtki z tworzyw sztucznych muszą spełniać wymagania określone w odpowiednich
normach:
– z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) – PN-EN 1452-1÷5,
– z polipropylenu (PP) PN ISO 15874-1÷5, PN-C-89207,
– z polibutylenu (PB) PN-EN ISO 15876-1÷5,
– z polietylenu (PE-X) PN-EN ISO 15875-1÷5.
2.2.2. Armatura domowej sieci wodociągowej
Armatura domowej sieci wodociągowej (armatura przepływowa instalacji wodociągowej) musi
spełniać warunki określone w następujących normach:
PN/M-75110÷11, PN/M-75113÷19, PN/M-75123÷26, PN/M-75144, PN/M-75147, PN/M75150, PN/M-75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206,
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7
„Wymagania ogólne” pkt.3
Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak też
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i
wyładunku materiałów. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez
inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być
uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.
Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST Kod CPV
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt.4
4.2. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe
wymagania:
– rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza
pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1m,
– jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na
samochodzie wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1m,
– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury
powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i
desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu,
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– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia.
Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie.
Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze
otoczenia –5°C do +30°C.
Armaturę należy przewozić pakowaną w sposób zabezpieczający przed
zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wpływami czynników
atmosferycznych.
4.4. Składowanie materiałów
4.4.1. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem
Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim
działaniem promieniowania słonecznego i temperaturą niższa niż 0°C lub
przekraczającą 40°C.
Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być
chronione przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami
brezentowymi lub innym materiałem (np. folia nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub
wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną
aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji.
Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do
wysokości maksymalnej 3m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie,
luźne rury lub niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na
podkładkach drewnianych o szerokości min. 10cm, grubości min. 2,5cm i rozstawie
co 1-2m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,
zamocowane w odstępach co 1-2m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna
przekraczać 7 warstw rur i 1,5m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być
składowane odrębnie.
Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać
przekładkami drewnianymi.
4.4.2. Składowanie armatury
Armaturę należy składować w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie niższej niż
0°C. W pomieszczeniach składowania nie powinny znajdować się związki chemiczne
działające korodująco. Armaturę z tworzyw sztucznych należy przechowywać z dala
od urządzeń grzewczych.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7
„Wymagania ogólne” pkt.5
5.2. Warunki przystąpienia do robót
Przed przestąpieniem do montażu instalacji wodociągowej z tworzyw sztucznych
należy:
– wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek i armatury,
– wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia,
– wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów
wodociągowych,
– wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów wodociągowych.
5.3. Montaż rurociągów
Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt. 5.2. należy przystąpić do
właściwego montażu rur, kształtek i armatury.
Rurociągi z tworzyw sztucznych mogą być mocowane bezpośrednio na ścianach, w
bruzdach ścian lub warstwach podłogowych w rurach osłonowych.
5.4. Połączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych
– podejścia do urządzeń i armatury wlicza się do ogólnej długości rurociągów, a
niezależnie od tego do przedmiaru wprowadza się liczby podejść według średnic
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rurociągów i rodzajów podejść. Przy ustalaniu liczby podejść należy odrębnie
liczyć podejścia wody zimnej, odrębnie – wody ciepłej,
– długość rurociągów w obejściach elementów konstrukcyjnych wlicza się do
ogólnej długości rurociągów,
– długość rurociągów w kompensatorach wlicza się do ogólnej długości
rurociągów.
• Elementy i urządzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy się w
sztukach lub kompletach.
• Próbę szczelności ustala się dla całkowitej długości rur instalacji z
uwzględnieniem podziału według średnic oraz rodzajów budynków.
6. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
6.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7
„Wymagania ogólne” pkt.8
6.2. Zakres badań odbiorczych
6.2.1. Badania przy odbiorze instalacji wodociągowej należy przeprowadzić zgodnie
z ustaleniami podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO Instalacji wodociągowych.
Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji
wodociągowej. Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w
umowie pomiędzy inwestorem i wykonawcą z tym, że powinny one objąć co najmniej
badania odbiorcze szczelności, zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody ciepłej
przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury, zabezpieczenia
przed możliwością pogorszenia jakości wody wodociągowej w instalacji oraz zmianami
skracającymi trwałość instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed
możliwością przepływów zwrotnych. Zakres tych badań określony został w pkt. 11
WTWiO.
Podczas dokonywania badan odbiorczych należy wykonywać pomiary:
– temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu
±0,5 C,
– spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych
zapewniających dokładność odczytu nie mniejszą niż 10 Pa.
6.2.2. Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji wodociągowej
Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji tzw. odbiór międzyoperacyjny
należy przeprowadzić dla robót przykładowo wyszczególnionych w pkt. 5.2.
Z przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół
odbioru (Załącznik 2).
6.2.3. Odbiór techniczny częściowy instalacji wodociągowej
Odbiór techniczny częściowy dotyczy części instalacji do których zanika dostęp w
miarę postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych
w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanałach nieprzełazowych, przewodów
układanych w rurach osłonowych w warstwach podłogi, uszczelnień przejść przez
przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie
odbioru technicznego końcowego.
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego
końcowego jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji.
W ramach odbioru częściowego należy:
– sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z
dokumentacją projektową oraz dołączonymi do niej specyfikacjami technicznymi
(szczegółowymi),
– sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami
określonymi w odpowiednich punktach WTWiO,
– przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze.
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Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający
prawidłowe wykonanie robót (Załącznik 3) oraz dołączyć wyniki niezbędnych badań
odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować lokalizacje odcinków
instalacji, które były objęte odbiorem częściowym.
6.2.4. Odbiór techniczny końcowy instalacji wodociągowej
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po:
– zakończeniu wszystkich robót montażowych, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
– wypłukaniu, dezynfekcji i napełnieniu instalacji wodą,
– dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie zakończyły się
wynikiem pozytywnym.
W ramach odbioru końcowego należy:
– uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów zgodnie z
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi) i WTWiO,
– sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi
w odpowiednich punktach WTWiO,
– sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych,
– sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych.
Z odbioru technicznego końcowego należy sporządzić protokół (Załącznik 4).
7. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
7.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt.9
7.2. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robót montażowych instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych może
być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym
odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych
robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po
dokonaniu odbioru końcowego.
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót
stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót
potwierdzonych przez Zamawiającego lub
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty
montażowe instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych uwzględniają:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
– przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót,
– wykonanie ewentualnie występujących robót ziemnych,
– wykonanie robót pomocniczych określonych w pkt. 5.2.,
– montaż rurociągów i armatury,
– wykonanie prób ciśnieniowych,
– usuniecie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót.
8. DOKUMENTY ODNIESIENIA
8.1. Normy
PN-EN 806-1:2004
Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 1: Postanowienia ogólne.
PN-81/B-10700.00
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Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspólne wymagania i badania.
PN-83/B-10700.04
113
Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.
PN-B-10720:1998
Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1452-1:2000
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania
ogólne.
PN-EN 1452-2:2000
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Rury.
PN-EN 1452-3:2000
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Kształtki.
PN-EN 1452-4:2000
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Zawory i
wyposażenie pomocnicze.
PN-EN 1452-5:2000
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Przydatność do
stosowania w systemie.
PN-EN ISO 15874-1:2004(U)
Systemy przewodów rurowych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP).
Część 1: Wymagania ogólne.
PN-EN ISO 15874-2:2004(U)
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej
wody. Polipropylen (PP). Część 2: Rury.
PN-EN ISO 15874-3:2004(U)
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej
wody. Polipropylen (PP). Część 3: Kształtki.
PN-EN ISO 15874-5:2004(U)
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej
wody. Polipropylen (PP). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie.
Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R.
PN-EN ISO 15876-1:2004(U)
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej
wody. Polibutylen (PB). Część 1: Wymagania ogólnę.
PN-EN ISO 15876-2:2004(U)
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej
wody. Polibutylen (PB). Część 2: Rury.
PN-EN ISO 15876-3:2004(U)
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej
wody. Polibutylen (PB). Część 3: Kształtki.
PN-EN ISO 15876-5:2004(U)
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej
wody. Polibutylen (PB). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie.
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PN-EN ISO 15875-1:2004(U)
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej
wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Część 1: Wymagania ogólne.
PN-EN ISO 15875-2:2004(U)
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej
wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Część 2: Rury.
PN-EN ISO 15875-3:2004(U)
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej
wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Część 3: Kształtki.
PN-EN ISO 15875-5:2004(U)
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej
wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie.
PN-79/M-75110
Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe wydłużone.
PN-79/M-75111
Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawór umywalkowy stojący.
PN-79/M-75113
Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawór z ruchoma wylewka.
PN-78/M-75114
Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.
PN-78/M-75115
Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie wannowe.
PN-80/M-75116
Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie wannowa piecykowa.
PN-78/M-75117
Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie natryskowa.
PN-80/M-75118
Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe
stojące.
PN-78/M-75119
Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie wannowe stojące.
PN-74/M-75123
Armatura domowej sieci wodociągowej. Armatura toaletowa. Głowice suwakowe.
PN-74/M-75124
Armatura domowej sieci wodociągowej. Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa
stojąca rozsuwalna.
PN-75/M-75125
Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe stojące kryte.
PN-77/M-75126
Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe stojące jednootworowe.
PN-80/M-75144
Armatura domowej sieci wodociągowej. Wylewki ruchome. 115
PN-78/M-75147
Armatura domowej sieci wodociągowej. Mieszacze natryskowe.
PN-76/M-75150
Armatura domowej sieci wodociągowej. Natrysk dźwigniowy.
PN-70/M-75167
Armatura domowej sieci wodociągowej. Przedłużacze.
PN-69/M-75172
Armatura domowej sieci wodociągowej. Spust do zbiorników płuczących.
PN-80/M-75180
Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory pływakowe.
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PN-75/M-75206
Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe.
PN-ISO 4064-1:1997
Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wymagania.
PN-ISO 4064-2+Ad1:1997
Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wymagania instalacyjne.
PN-ISO 4064-3:1997
Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody
badań i wyposażenie.
PN-ISO 7858-1:1997
Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania.
PN-ISO 7858-2:1997
Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania instalacyjne.
PN-ISO 7858-3:1997
Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wodomierze sprzężone. Metody badań.
PN-88/M-54901.00
Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Wymagania i badania.
PN-88/M-54901.01
Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Osłonki.
PN-88/M-54901.02
Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Przedłużacze.
PN-92/M-54901.03
Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Łączniki.
PN-92/M-54901.04
Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Nakrętki do łączników.
PN-88/M-54901.05
Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Uszczelki.
PN-EN 1717:2003
Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i
ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez
przepływ zwrotny.
PN-71/B-10420
Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-67/C-89350
Kleje do montażu rurociągów z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Klej W.
8.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
8.2.1. Inne dokumenty i instrukcje
– Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych – zeszyt 7 – COBRTI
INSTAL.
– Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych –
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.
– Instrukcja Projektowa, Montażu i Układania Rur PVC-U i PE – GAMRAT.
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania
ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.
8.2.2. Ustawy
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).
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– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. 177).
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 z późniejszymi zmianami)
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z późniejszymi zmianami)
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2086).
– Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747).
10.2.3. Rozporządzenia
– Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. – w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie
systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie
określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
117
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).
– 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).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z późniejszymi zmianami).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia Zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1133).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
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warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690) wraz ze zmianą opublikowaną w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz.
270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156).
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań
dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203,
poz. 1718).
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