
I.  INSTALACJA WODOCIĄGOWA

1. WSTĘP.

1.  Przedmiot SST.
2.  Zakres stosowania SST.
3.  Zakres robót objętych SST.

2. MATERIAŁY.

1.  Materiały dotyczące instalacji wodociągowej.
2.  Odbiór materiałów na budowie.
3.  Składowanie materiałów.

3. SPRZĘT.

4. TRANSPORT.

5. WYKONYWANIE ROBÓT.

5.1. Roboty przygotowawcze.
1.  Roboty montażowe sieci wodociągowej.
2.  Montaż armatury.
3.  Roboty montażowe przyłącza.

6. KONTROLA JAKOŚCI I ODBIORU ROBÓT.



1.  WSTĘP.

1.1.  Przedmiot SST.
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem  instalacji wodociągowej w budynku 
oraz zasilania.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy i  kontraktowy przy 
zleceniu robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie instalacji wodociągowej w budynku i zasilania.

Instalacja wodociągowa 

1. Wykonanie podłączeń zewnętrznych
2. Podłączenie projektowanej instalacji do wodociągu.
3. Ułożenie  rurociągów z  rur  stalowych ocynkowanych lub  miedzianych  w bruzdach 

ściennych lub pod stropem;
4. Podłączenie do przyborów i urządzeń;
5. Izolacja termiczna rurociągów;
6. Płukanie i dezynfekcja przewodów wodociągowych;

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za ich zgodność z 
projektem, niniejszym ST oraz poleceniami Inwestora  i  projektanta.

2. MATERIAŁY

2.1. Materiały dotyczące instalacji wodociągowej z przyłączami.

1) Rury stalowe ocynkowane wg normy PN-74/H-74200 lub miedziane  SF-Cu-F37
ø 15 mm
ø 20 mm
ø 25 mm
ø 32 mm

3) Łączniki do rur stalowych ocynkowanych i PP wg PN-67/H-74392
4) Zawory kulowe wg katalogu producenta wykonane zgodnie z normą PN-82/H-82054.OB
5) Bateria umywalkowa mieszaczowa automatyczna montowana na umywalce.
6) Bateria natryskowa  mieszaczowa montowana na ścianie.
7) Bateria zlewozmywakowa ścienna, chromowana z wylewką równą  200 mm. 
8) Zawór czerpalny ze złączką do węża ø15 mosiężny
9) Otulina termoizolacyjna typu „Thermocompact S” (czerwona) firmy Thermoflekx Polska g 

= 4 mm
10) Pojemnościowy  podgrzewacz  wody  .
11) Zawór przeciwskażeniowy   DN 32 firmy  SOCLA  typ EA 
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12)Wodomierze
13)Ryry PE 160, 110.

2.2. Odbiór materiałów na budowie.

1. Sprawdzenie  zgodności  dostawy  ze  specyfikacją  techniczną  i  merytoryczną 
zamówienia.

2. Sprawdzenie  jakości  i  stanu  technicznego  materiałów  wchodzących  w  skład 
dostawy w oparciu o oględziny zewnętrzne  (czy nie  ma uszkodzeń,  wgnieceń, 
obić itd.) i pomiary wstępne.

3. Sprawdzenie certyfikatów, D.T.R. i innych dokumentów, które winien dostarczyć 
producent materiałów i urządzeń.

2.3. Składowanie materiałów.

1. Wyroby  stalowe  walcowane  należy  składować  posegregowane  wg  rodzajów  i 
wymiarów, na regałach, stojakach itp. W pomieszczeniach zamkniętych.

2.  Kołnierze, płyty i uszczelki składować należy w pomieszczeniach zamkniętych i w 
miejscach suchych i nie narażonych na wpływ wysokiej temperatury. Uszczelki należy 
składować na regałach lub wieszakach.

3. Uszczelnienia  sznurowe,  konopne  i  taśmowe  składować  należy  w  skrzyniach 
drewnianych w pomieszczeniach suchych i zamkniętych.

4. Armatura  powinna  być  składowana  w  magazynach  zamkniętych,  suchych  w 
opakowaniu fabrycznym, na regałach poukładana w zależności od typu i średnicy.

5. Przyrządy kontrolno – pomiarowe należy składować na regałach w pomieszczeniach 
zamkniętych i opakowaniach fabrycznych.

3. SPRZĘT.
• Wiertarki
• Przecinarki
• Pionier
• Gwintownice
• Zestawy kluczy płaskich, oczkowych
• Rusztowania przesuwne
• Koparki

4. TRANSPORT.
● Załadunek i wyładunek rur, kształtek, armatury i materiałów pomocniczych powinien 

odbywać  się  z  zachowaniem  wszelkich  środków  ostrożności  uniemożliwiających 
uszkodzenie  rur  i  materiałów  jw.  oraz  z  uwzględnieniem  właściwych  warunków 
bezpieczeństwa pracy. 

● Rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych.
● Łączniki  gwintowane,  kształtki  PP,  armatura,  przyrządy  kontrolno  –  pomiarowe, 

uszczelki,  pasty  itp.  Materiały  drobne  winny  być  transportowane  w  skrzyniach. 
Skrzynie nie mogą się przesuwać w trakcie transportu. Przy załadunku i wyładunku 
skrzyń nie należy zrzucać. Należy ładować i wyładowywać ostrożnie bez wstrząsów.

● Transport materiałów, o których mowa wyżej (punkty od 4.1. ÷ 4.4.) winien odbywać 
się przy pomocy samochodów krytych.
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1. WYKONYWANIE ROBÓT.

Wykonawca   winien  przedstawić  inwestorowi  do  akceptacji  projekt  organizacji  i 
harmonogram  robót  uwzględniający  wszystkie  uwarunkowania  lokalne  związane  z 
wykonaniem robót instalacji wody w budynku.
Podstawowym  wymogiem  w  trakcie  wykonawstwa  jest  zgodność   z  "Warunkami 
technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  -  montażowych  Tom  II  -  Instalacje 
sanitarne i przemysłowe". Wydanie - Arkady - 1988 r. oraz Polskie Normy przytoczone na 
zakończenie rozdziału.  Niezależnie od powyższego należy stosować się do niżej  podanych 
wymogów  i  instrukcji  producenta.

  5.1. Roboty przygotowawcze.

1) Wytyczenie tras przewodów wodociągowych zewnętrznych
2) Wytyczne trasy przewodów na ścianach budynku oraz usytuowanie podejść 

pod   zawory  i  baterie.
3) Wykonywanie otworów w ścianach, wyznaczenie miejsc osadzenia podparć.
4) Ustalenie  sposobu  prowadzenia  przewodów  po  wierzchu  lub  w  bruzdach. 

Wymiary bruzd 7x14 cm lub 14 x 14 cm. Wielkość bruzd powinna być tak 
dobrana,  aby  dokoła  rury  wraz  z  izolacją  pozostawiona  była  przestrzeń 
powietrza grubości co najmniej 1 cm. 

1.  Roboty montażowe .

1. Zewnętrze przewody wykonywane w wykopach. 
2. Wewnętrzne przewody wodociągowe powinny być układane w kierunkach prostopadłych 

równoległych do ścian.
3. Przewody  w  bruzdach  i  na  ścianach  winny  być  izolowane  termicznie  otulinami 

termoizolacyjnymi typu „Thermocompact S” (czerwone) firmy Thermaflex Polska
4. W miejscu przejść rurociągów przez przegrody budowlane i ławy fundamentowe powinny 

być osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie może być  połączeń rur. Przestrzeń 
między rurociągiem, a tuleją ochronną powinna być wypełniona szczeliwem elastycznym.

5. Niedopuszczalne  jest  wypełnienie  przestrzeni  bruzd  materiałami  budowlanymi.  Po 
przeprowadzeniu prób szczelności bruzdy należy zakryć płytami osłonowymi z płyt GK, 
pilśniowych, sklejki itp.

6. Przewody  prowadzone  w  kanale  podpodłogowym  izolować  należy  termicznie,  jak 
przewody w bruzdach.

7. Odległości przewodów od ścian:
- do 25 mm - 2 cm

7. Przewody mocować należy do ścian za pomocą uchwytów w sposób trwały.

Odległości między uchwytami (rury izolowane)
ø 15 i 20 - 1,5 m
ø 25 i 32 - 2,0 m

Pomiędzy przewodem, a obejmą uchwytu stosować należy podkładki elastyczne. Konstrukcja 
uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna zapewniać swobodne 
przesuwanie się rur.

8.     Przy podejściu  do  punktów  czerpalnych  wody  każdorazowo  należy  stosować 
uchwyt jw. 
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9. Minimalne odległości przewodów wody zimnej  i ciepłej od przewodów  elektrycznych 
winny wynosić 10 cm.

10.     Rury stalowe ocynkowane winny być łączone za pomocą za pomocą łączników  z 
żeliwa ciągliwego z gwintem rurowym.

11. Materiałem uszczelniającym przy połączeniach gwintowanych winny być   konopie białe, 
taśmy polietylenowe oraz masy uszczelniające dopuszczone do stosowania dla sieci wody 
pitnej.

12. Zawór  hydrantowy  należy  montować  na  wysokości  1,35.

6. KONTROLA JAKOŚCI I ODBIORU ROBÓT.

6.1. Montaż armatury.

6.1.1. Baterie umywalkowe na umywalce.

6.1.2. Baterie ścienne 20-30 cm nad przyborem.z wyjątkiem natrysku.

6.2. Badania.

6.2.1. Instalację wody zimnej należy poddać badaniom szczelności.
6.2.2. Próbę wykonać należy na ciśnienie 0,9 MPa.
6.2.3.  Instalacje uważa się za szczelną,  jeżeli  manometr  w ciągu 20 min.   nie  wykazuje 
spadku ciśnienia.

6.3. Odbiory robót.

6.3.1. Odbiór końcowy winny poprzedzić odbiory międzyoperacyjne i odbiory częściowe.

6.3.2. Odbiór końcowy w oparciu o protokoły odbiorów jw. oraz komisyjny odbiór całości 
robót.

  6.4 NORMY ZWIĄZANE.

PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych
BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej
PN-82/M-82054.03 Własności mechaniczne zaworów kulowych
PN-74/H-74200 Rury stalowe ocynkowane
PN-77/H-04419 Próba szczelności
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne i wodociągowe. 

Wymagania w projektowaniu.
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II.  INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 

1. WSTĘP.

4.  Przedmiot SST.
5.  Zakres stosowania SST.
6.  Zakres robót objętych SST.

2. MATERIAŁY.

1 Materiały dotyczące instalacji kanalizacji sanitarnej.
2 Odbiór materiałów na budowie.
3 Składowanie materiałów.

3. SPRZĘT.

4. TRANSPORT.

5. WYKONYWANIE ROBÓT.

5.1. Roboty przygotowawcze.
1.1 Roboty montażowe kanalizacji sanitarnej.
1.2 Montaż armatury.
1.3 Roboty montażowe przyłącza.

6.KONTROLA JAKOŚCI I ODBIORU ROBÓT.
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1.  WSTĘP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące 
wykonania i  odbioru robót związanych z wykonaniem  instalacji  kanalizacji   sanitarnej w 
budynku i podłączenie do istniejącej sieci.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy i  kontraktowy przy 
zleceniu robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie instalacji kanalizacji  sanitarnej .

Instalacja kanalizacji sanitarnej 

● Wykonanie wykopów na zewnątrz i wewnątrz budynku
● Ułożenie rurociągów z rur PVC oraz studzienek w wykopach
● Ułożenie rurociągów z rur PVC na  ścianach lub w posadzce;
● Podłączenie do przyborów i urządzeń;

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za ich zgodność z 
projektem, niniejszym ST oraz poleceniami Inwestora  i  projektanta.

2. MATERIAŁY

2.1. Materiały kanalizacji w budynku.
○

● Rura kanalizacyjna zewnętrza PVC 160 i 110
● Rura kanalizacyjna z tworzywa sztucznego - PVC

ø 40
ø 50
ø 75
ø 110

● rewizja (wszystkie) z okrągłym deklem Dn 110
● wpust podłogowy z tworzywa sztucznego z obracalną nasadką z rusztem z tworzywa 

sztucznego, odpływ ø50 
● redukcja standard   Dn110/Dn75 Dn110/Dn160
● Miski ustępowe  (np. "KOŁO")
● płuczki  podtynkowe produkcji krajowej
● Natrysk   stalowy  (np. "KOŁO")
● Umywalki  produkcji krajowej (np. "KOŁO")
● Zlew blaszany emaliowany 60 x 45 z tylną ścianką produkcji krajowej (Olkusz)
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2.2. Odbiór materiałów na budowie.
1) Sprawdzenie zgodności dostawy ze specyfikacją techniczną i merytoryczną  zamówienia.
2) Sprawdzenie jakości i  stanu technicznego materiałów wchodzących w skład dostawy w 
oparciu  o  oględziny  zewnętrzne  (czy  nie  ma  uszkodzeń,  wgnieceń,  obić  itd.)  i  pomiary 
wstępne.
3)  Sprawdzenie  certyfikatów,  D.T.R.  i  innych  dokumentów,  które  winien  dostarczyć 
producent materiałów i urządzeń.

2.4. Składowanie materiałów.
1) Podłoże, na którym składuje się rury musi być równe, rura musi być podparta na całej 
długości
2)Wysokość stosu rur nie może przekraczać 1,0 m.
3) Rury PVC należy chronić przed bezpośrednim, szkodliwym działaniem promieni 
słonecznych.
4) Uszczelnienia sznurowe, konopne i taśmowe oraz armaturę składować należy w skrzyniach 
drewnianych w pomieszczeniach suchych i zamkniętych.

3. SPRZĘT
Sprzęt do wykonania instalacji kanalizacji. 

● Młoty pneumatyczne lub elektryczne
● Piły tarczowe elektryczne

4. TRANSPORT.
Załadunek i wyładunek rur PVC kształtek,  armatury i  materiałów pomocniczych powinien 
odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie 
rur i materiałów jw. oraz z uwzględnieniem właściwych warunków bezpieczeństwa pracy. 
Rur nie wolno zrzucać ze środków transportu. Do załadunku używać należy wyłącznie pasów 
parcianych. Zaleca się  ułożenie  rur na całej  powierzchni  transportowej  samochodu w taki 
sposób, aby były one zabezpieczone przed tarciem o siebie lub o burty samochodu.

5. WYKONANIE ROBÓT.

Wykonawca   winien  przedstawić  inwestorowi  do  akceptacji  projekt  organizacji  i 
harmonogram  robót  uwzględniający  wszystkie  uwarunkowania  lokalne  związane  z 
wykonaniem  robót.  Podstawowym  wymogiem  w  trakcie  wykonawstwa  jest  zgodność   z 
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych Tom II - 
Instalacje Sanitarne i Przemysłowe". Wydanie - Arkady - 1988 r. Ponadto przestrzegać należy 
zgodności z Polskimi Normami obowiązującymi przepisami BHP i instrukcjami montażu. 

5.1. Roboty przygotowawcze instalacji kanalizacji.
• Wytyczenie tras przebiegu przewodów 
• Ustalenie miejsc wykonania podejść odpływowych od poszczególnych urządzeń
• Ustalenie miejsc pionów kanalizacyjnych i urządzeń

5.2. Roboty montażowe instalacji kanalizacji.

1)Połączenia rur z tworzywa sztucznego wykonywać przy pomocy uszczelek gumowych o 
średnicy dostosowanej do zewnętrznej średnicy rury.
2)Odgałęzienia  przewodów odpływowych (poziomów) powinny być wykonane za pomocą 
trójników o kącie rozwarcia nie większym niż 450.
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3)Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub 
wsporników. Pomiędzy przewodem, a obejmą należy stosować podkładki elastyczne. Obejmy 
uchwytów powinny mocować rurę pod kielichem.
4) Należy wykonać podsypkę i zagęścić. 
5) Należy wykonać obsypkę , zasypkę i zagęszczać warstwami.

6. KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT.

6.1.  Kontrola jakości.

● Sprawdzenie jakości urządzeń i materiałów
● Sprawdzenie zgodności wykonywania instalacji z projektem
● Sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek
● Sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających
● Sprawdzenie  szczelności  podejść kanalizacyjnych w czasie  swobodnego przepływu 

przez nie wody
● Sprawdzenie szczelności poziomów kanalizacyjnych
● Sprawdzenie spadków przewodów
● Sprawdzenie prawidłowości wykonania odpowietrzeń
● Sprawdzenie prawidłowości zainstalowania przyborów sanitarnych

6.2. Próby szczelności instalacji kanalizacji.

Próbę  szczelności  instalacji  kanalizacji  wykonać  należy  przy  zachowaniu  następujących 
warunków. 

● Pionowe przewody wewnętrzne poddać próbie na szczelność przez zalanie ich wodą 
na całej wysokości

● Podejścia i przewody spustowe sprawdzić w czasie swobodnego przepływu przez nie 
wody.

● Przewody  poziome  kanalizacji  sprawdza  się  na  szczelność  po  napełnieniu  wodą 
powyżej kolana łączącego pion z poziomem poprzez oględziny.

6.3.  ODBIÓR ROBÓT.

Odbioru robot dokonuje zespół z udziałem inspektora Nadzoru po całkowitym zakończeniu 
prac, dokonaniu prób (przy pozytywnym wyniku odbioru) i pomiarów oraz ocenie zgodności 
z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami.

6.4. NORMY ZWIĄZANE.
 
PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne i wodociągowe Wymagania w

projektowaniu 
PN-81/C-89203 Rury z tworzywa sztucznego.
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III.  INSTALACJA  WENTYLACJI  MECHANICZNEJ

1. WSTĘP.

4.  Przedmiot SST.
5.  Zakres stosowania SST.
6.  Zakres robót objętych SST.

2. MATERIAŁY.

1.  Materiały dotyczące instalacji wentylacji.
2.  Odbiór materiałów na budowie.
3.  Składowanie materiałów.

3. SPRZĘT.

4. WYKONYWANIE ROBÓT.

1. Roboty przygotowawcze.
2. Roboty montażowe.

5. KONTROLA JAKOŚCI I ODBIORU ROBÓT.
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1. WSTĘP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji wentylacji.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności  umożliwiające i 
mające na celu wykonanie instalacji wentylacji w budynkach.

W zakres robót wchodzą :
- montaż wentylatorów wywiewnych,
- montaż kratek nawiewnych,
- montaż przewodów wentylacyjnych,

1.4.Podstawowe określenia.

Podstawowe  określenia  dotyczące  instalacji  są  zgodne  z  normą  PN-/B-01411:1999 
Wentylacja i klimatyzacja – terminologia.  

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania,  oraz  za  zgodność  z 
obowiązującymi  warunkami  technicznymi  i  normami,  dokumentacją  projektową  oraz 
poleceniami projektanta. Wykonawca powinien przedstawić projekt montażu wentylacji do 
akceptacji.

2. MATERIAŁY.

Materiały użyte do montażu instalacji powinny odpowiadać warunkom określonym punkcie 4 
wymagań  technicznych  COBRTI  INSTAL  zeszyt  5:  „Warunki  techniczne  wykonania  i 
odbioru instalacji wentylacyjnych”,

2.2. Materiały i urządzenia do instalacji wentylacyjnej.

● Wentylatory dachowe TFER 
● Kratki, anemostaty
● Kanały  i  kształtki  wentylacyjne  okrągłe  z  blachy  stalowej  oraz  z  materiałów 

tłumiących
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2.3. Transport materiałów na budowę.

Przewiduje się przewóz materiałów i urządzeń dla wszystkich instalacji od producentów lub z 
hurtowni  i  magazynów  na  plac  budowy.  Materiały  mogą  być  przewożone  dowolnymi 
środkami  transportu  rozmieszczone  równomiernie  na  całej  powierzchni  ładunkowej  i 
zabezpieczone  przed  spadaniem  lub  przesuwaniem.  Materiały  powinny znajdować  się  w 
opakowaniach fabrycznych.

2.4. Odbiór materiałów na budowie.

Materiały i  urządzenia należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości,  aprobatami 
technicznymi,  deklaracjami  zgodności  i  kartami  gwarancyjnymi.  Dostarczone  na  miejsce 
budowy materiały, należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z zamówieniem 
i  danymi  technicznymi  wytwórcy.  Przeprowadzić  oględziny  stanu  materiałów  (pęknięcia, 
ubytki, zgniecenia).

2.5. Składowanie materiałów.

Materiały  i  urządzenia  powinny  być  składowane  w  opakowaniach  fabrycznych, 
powinny być posegregowane wg przeznaczenia. Materiały powinny być składowane w sposób 
umożliwiający łatwy dostęp  do  nich,  bez  potrzeby przekładania  opakowań  z  innymi,  nie 
potrzebnymi w danym momencie materiałami. 

3. SPRZĘT.

• szlifierka kątowa,
• wiertarka zwykła
• rusztowanie przesuwne lekkie.
• Nożyce do blach

4. WYKONANIE ROBÓT.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający  wszystkie  warunki  w  jakich  będą  wykonywane  roboty  związane  z 
wykonaniem  instalacji  wentylacji.  Roboty  instalacyjne  należy  wykonywać  zgodnie  z 
wymaganiami technicznymi COBRTI  INSTAL  zeszyt 5: „Warunki techniczne wykonania i 
odbioru instalacji wentylacyjnych”, oraz projektem.

4.1. Roboty przygotowawcze.

Instalacja wentylacji :
● wykonanie podstaw dachowych,
● wykonanie przebić w przegrodach budowlanych
● wykonanie wsporników i wieszaków do kanałów wentylacyjnych
● wytyczenie tras przewodów wentylacyjnych
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 4.2. Roboty montażowe.

Wentylatory  należy  montować  na  wykonanych  kanałach  wentylacyjnych.  Kanały 
wentylacyjne  powinny  być  szczelne,  do  uszczelniania  połączeń  kołnierzowych  stosować 
uszczelki z gumy miękkiej lub mikroporowatej. 
Po wykonaniu instalacji  należy dokonać ruchu próbnego instalacji.  Podczas trwania ruchu 
próbnego należy dokonać pomiarów wydajności układów wentylacyjnych i na tej podstawie 
dokonać  regulacji  wydajności  do  wartości  określonych  w  niniejszym  projekcie.  Podczas 
trwania ruchu próbnego należy również dokonać pomiarów szczelności przewodów.
Po wyregulowaniu układów należy dokonać pomiarów głośności. Poziom głośności nie może 
przekraczać 45dB. 
Należy dokonać wszystkich wymaganych odbiorów częściowych, międzyoperacyjnych oraz 
robót zanikających, a protokoły z ich przeprowadzenia przedstawić do odbioru końcowego.

 4.2. Izolacja termiczna.

Przewody układu wentylacyjnego  w  części  poza  pomieszczeniami  ogrzewanymi  należy 
izolować  termicznie.

5. KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT.

5.1. Kontrola techniczna.

● sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń użytych do budowy instalacji,
● połączenia  kanałów wentylacyjnych powinny być rozbieralne  w celu  umożliwienia 

czyszczenia przewodów w czasie eksploatacji.
● sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem,
● sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek,
● sprawdzenie działania i wyregulowania instalacji wentylacji.

5.2. Próby instalacji wentylacji.

W  czasie  próbnego  ruchu  urządzeń  należy  dokonać  regulacji  oraz  pomiarów  ilości 
wywiewanego  powietrza.  Po  dokonaniu  regulacji  wydajności  instalacji  należy  dokonać 
pomiarów natężenia dźwięku.
5.3.ODBIÓR ROBÓT.

Odbioru  robót  dokonać  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w  punkcie  5  wymagań 
technicznych  COBRTI   INSTAL   zeszyt  5:  „Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru 
instalacji wentylacyjnych”,   badania i pomiary wg PN-EN 12599 Wentylacja budynków – 
procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i 
klimatyzacji.
Odbioru robót dokonuje zespół powołany przez Inwestora, z udziałem Inspektora Nadzoru po 
całkowitym zakończeniu prac i dokonaniu prób i pomiarów skuteczności działania instalacji 
wentylacji  w  budynku.  Przyjęcie  robót  może  nastąpić  tylko  w  przypadku  pozytywnego 
wyniku  przeprowadzonych  prób  i  pomiarów,  jak  również  wykonania  prac  zgodnie  z 
dokumentacją projektową i obowiązującymi normami oraz przepisami.
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5.4.NORMY,  KATALOGI  I  DOKUMENTY  ZWIĄZANE  Z  OPRACOWANIEM 
DOKUMENTACJI  PRZETARGOWEJ.

Katalog wentylatorów dachowych Systemair
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – terminologia 
PN-EN  1506:  2001  Wentylacja  budynków  –  przewody proste  i  kształtki  wentylacyjne  z 
blachy o przekroju kołowym – wymiary
PN-B-03434:1999 Wentylacja – przewody wentylacyjne – podstawowe wymagania i badania
PN-B-76001:1996 Wentylacja – przewody wentylacyjne – szczelność. Wymagania i badania
PN-B-76002:1996 Wentylacja – połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 
blaszanych
PN-EN  12599  Wentylacja  budynków  –  procedury badań  i  metody pomiarowe  dotyczące 
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

BN – 69/8864 – 24 Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej,
BN – 73/8962 – 08 Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne,
BN – 70/8865 – 33 Czerpnie ścienne powietrza,
BN – 70/8865 – 32 Podstawy dachowe pod wentylatory i wywietrzaki,
BN – 87/B – 02151/02 Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach,
BN – 73/8865 – 39 Tłumiki przewodowe.
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IV.  INSTALACJA  TECHNOLOGICZNA
Przedmiotem  mniejszej  Specyfikacji  Technicznych  (ST)  są  wymagania  technicznie 
wykonania i odbioru robót związanych z technologią i niezbędnymi robotami budowlanymi 
stacji uzdatniania wody .

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja  Techniczna  (ST)  dla  odbioru  i  wykonania  robót,  stanowią  zbiór  wymagań 
technicznych i organizacyjnych, dotyczących procesu  realizacji i kontroli  jakości robót. Są 
one podstawą, której spełnienie warunkuje  uzyskanie odpowiednich  cech eksploatacyjnych 
budowli.
ST stanowi część Dokumentów Przetargowych na wykonanie zadania.

1.3. Zarządzający realizacją umowy
Zarządzający  realizacją  umowy  w  ramach  posiadanego  umocowania  od  zamawiającego 
reprezentuje  interesy zamawiającego  na  budowie  przez  sprawowanie  kontroli  zgodności 
realizacji  robót  budowlanych  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi, 
przepisami,  zasadami  wiedzy  technicznej  oraz  postanowieniami  warunków  umowy.  Dla 
prawidłowej  realizacji  swoich  obowiązków,  zgodnie  z  przepisami  prawa  budowlanego, 
zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego 
imieniu,  w  zakresie  przekazanych  im  uprawnień  i  obowiązków.  Wydawane  przez  nich 
polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy.
Zgodnie  z  umową,  wykonawca  jest  zobowiązywany  w  ramach  kwoty  ryczałtowej, 
przewidzianej  w cenie ofertowej zapewnić ciągły ruch Stacji Uzdatniania Wody oraz 
wykonać elementy  automatyki  wraz z  monitoringiem Stacji  w  centralnym systemie 
monitoringu zlokalizowanym w Świątnikach. W skład zadania wchodzą również prace 
związane  z  rozruchem  Stacji  oraz  uruchomienie  studni  w  pełnym zakresie  w  celu 
osiągnięcia  pełnych  parametrów  pracy.  Na  swój  użytek  Wykonawca  sporządzi  w 
niezbędnym zakresie projekt organizacji prac, który należy uzgodnić z projektantem 
oraz  zarządzającym  projektem.  Wykonawca  jest  zobowiązany  w  ramach  kwoty 
ryczałtowej  do  przygotowania  i  przekazania  zarządzającemu  pełnej  dokumentacji 
ruchowej  oraz  powykonawczej  umożliwiającej  pracę  stacji.  Wykonawca  jest 
zobowiązany stosować materiały z atestem PZH.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót związanych z technologią uzdatniania wody
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania,  ich  zgodność  z 
dokumentacją  projektową, specyfikacją techniczną, sztuką budowlaną. prawem, przepisami 
BHP i poleceniami inspektora nadzoru i projektanta.

Układ  technologiczny  uzdatniania  wody  wraz  z  technologią  montażu  i  wykonawstwa 
zestawów  technologicznych  wykonać  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  uzgodnioną  i 
zatwierdzoną  przez  Zamawiającego.  Zamawiający  (Inwestor)  dopuszcza  zastosowanie 
urządzeń równoważnych,  zastrzegając sobie  prawo  do oceny równoważności.  Dla oceny 
propozycji  równoważnych  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  korzystania  z  opinii 
autora projektu i niezależnych ekspertów.

Wszelkie odstępstwa od dokumentacji projektowej (w tym zastosowanie innych niż 
wymienione w dokumentacji technicznej urządzenia, armatura i zestawy technologiczne) w 
wykonawstwie  technologii  SUW muszą  być  poprzedzone  obliczeniami  i  szczegółowymi 
rysunkami  technicznymi.  Wymaga  się  aby  dokumentacja  zamienna  uwzględniająca 
proponowane zmiany dołączona była  do oferty. Udowodnienie równoważności  propozycji 
zamiennych  spoczywa  na  Oferencie.  Powyższe  wymogi  umożliwią  obiektywną  ocenę 
równoważności rozwiązań zamiennych.

W  przypadku  zamiaru  wbudowania  innych  równoważnych  urządzeń  i  zestawów 
technologicznych  niż  wymienione  w  dokumentacji  technicznej  oferent  załączy  wykaz 
urządzeń zamiennych (podać typ i producenta) oraz dla wszystkich zmienionych elementów 
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załączy atesty, aprobaty techniczne, karty katalogowe oraz DTR (Dokumentacje Techniczno 
Ruchowe). 

Wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech 
kopiach  do  akceptacji  zarządzającemu  realizacja umowy oraz uzyska wymagane decyzje i 
uzgodnienia niezbędne do uruchomienia stacji w pełnym zakresie wraz z ujęciem wody.

Ze  względów  eksploatacyjnych  oraz  dla  zapewnienia  prawidłowej  obsługi 
gwarancyjnej  i  pogwarancyjnej  Zamawiający  IINWESTORI  wymaga  aby  urządzenia  i 
zestawy technologiczne były kompletne i objęte całościową gwarancją producenta zestawu i 
urządzenia.  Nie  mogą  stanowić  zbioru  poszczególnych  elementów  z  gwarancjami 
cząstkowymi  na  poszczególne  podzespoły.  Z  tego  względu  producent  zestawów 
technologicznych  winien  udokumentować  posiadanie  własnej  sieci  serwisowej  -  podać: 
liczbę pracowników serwisu, lokalizację oddziałów serwisowych.
1.5. Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  Robót  oraz  za  ich  zgodność  z 
Dokumentacją  Projektową,  ST,  innymi  przekazanymi  dokumentami  i  poleceniami 
Inspektora Nadzoru i Projektanta. Dane określone w Dokumentacji Projektowej ST powinny 
być  uważane  za  wartości  docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach 
dopuszczalnych  tolerancji,  a  wymagania  wyszczególnione  w  choćby  jednym  z  nich  są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych. 
W  przypadku  rozbieżności  pomiędzy  opisami  Specyfikacji  Technicznej  i  Dokumentacji 
Projektowej pierwszeństwo posiadają zapisy Dokumentacji Projektowej.
Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z  Dokumentacją 
Projektową i ST. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową  lub  ST  i  wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość  wykonanej  roboty to  takie 
materiały i roboty będą niezwłocznie zastąpione innymi, a ponowne ich wykonanie obciąży 
Wykonawcę.

1.6. Stacja uzdatniania wody

Proponowana  technologia  stacji  uzdatniania  wody  powinna  spełniać  następujące 
wymagania minimalne:

• zawierać system pompowy zapewniający dostawę wody ze zbiornika pośredniego do 
stacji uzdatniania wody (filtry TFB pracują pod max. ciśnieniem 4,4 bar)

• zawierać zestaw do dozowania środka utleniającego do wody przed układem filtracji.
Przewiduje się zastosowanie zestawu dozującego Grundfos, składającego się z pompy 
dozującej  DMS  4-7,  zbiornika  100  dm3 przystosowanego  do  montażu  pompy 
dozującej, układu zasysającego i wtryskowego, wodomierza z nadajnikiem impulsów 
co 100 dm3. Parametry zestawu są następujące:
-  Pompa  dozująca  DMS  4-7  o  wydajności  maksymalnej  4  dm3/h,  maksymalne 
ciśnienie pracy 7 bar, z wbudowanym w korpus zaworem odpowietrzającym, korpus 
pompy z PVDF, uszczelnienia z FKM, moc wejściowa 19 W, zasilanie 1 x 230 V
- Zawór dozujący i zawór stopowy DN4, korpus PVDF, uszczelka FKM
- Zbiornik 100 dm3 z nakręcaną pokrywą, wykonany z MDPE, zakres temperatury do 
45ºC.

• zawierać kompresor
Przewiduje się zastosowanie sprężarki  łopatkowej  HYDROVANE HV-01 do pracy 
ciągłej  (lub  automatyczne  włączanie  i  wyłączanie),  całkowicie  bezwibracyjnej, 
zabudowanej na zbiorniku 75 dm3. Parametry zestawu:
- Moc: 1,1 kW
- Ciśnienie robocze: 10 bar
- Wydajność: 0,12 m3/min
- Hałas: 62 dB
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- Zasilanie: 3 x 380 V
- Pojemność zbiornika: 75 dm3 
- Masa: 72 kg

• zawierać system prowadzenia  powietrza do zasilania  siłowników pneumatycznych. 
Przewiduje się system złożony z:
- reduktora ciśnienia sprężonego powietrza
- manometru 0-10 bar
- zaworu odcinającego.

• przewidywać  zastosowanie  filtracji  na  węglu  aktywnym,  realizowanej  na  dwóch 
zbiornikach  stalowych.  Przewiduje  się  zastosowanie  zbiorników  filtrów 
EUROWATER typu TFB 14, o następujących parametrach: 
Dwa  filtry  ciśnieniowe  z  powłoką  wewnętrzną,  o  powierzchni  filtracyjnej  nie 
mniejszej  niż  0,93 m2 każdy i  średnicy zewnętrznej  1100 mm.  Ciśnienie  robocze 
filtrów nie  mniej  niż  0,44  MPa  (bez  zaworu  bezpieczeństwa).  Kolektor  zaworów 
obsługujących  filtr-  DN65.  Zawory  DN65  typu  przepustnica,  poruszane  jednym 
siłownikiem pneumatycznym. Liczba zaworów 4 szt, napęd zaworów- pneumatyczny. 
Filtr  wyposażony  w  dodatkową  przepustnicę  poziomującą.  Dno  filtrów  płytowe 
dyszowe. Liczba dysz  nie  mniejsza  niż  52 w jednym filtrze.  Odpowietrzanie  filtra 
poprzez  zawór  typu  SPIROTOP.  Wprowadzanie  powietrza  do  płukania  filtrów  - 
poniżej  dna  płytowego.  Właz  zasypowy  górny  i  rewizyjny  boczny.  Pokrycie 
antykorozyjne zewnętrzne.  Wykonanie materiałowe  filtrów równoważne względem 
zaprojektowanego. Filtr i pokrycia ścian posiadające aktualny atest PZH. 
Złoże  podtrzymujące  żwirowe  o  granulacji  1,6  -  2,5  mm  i  3,0  -  5,0  mm.  Złoże 
filtracyjne  -  węgiel  aktywny.  Złoże  posiadające  aktualny  atest  PZH.  Ilość  złoża 
filtracyjnego nie mniej niż 1040 dm3 w jednym filtrze.

• zawierać system wzruszania i płukania złóż filtrowych, przy założeniu, iż płukanie 
odbywa się wodą uzdatnioną i powietrzem. Przewidziano układ płuczący składający 
się z:
-  pompy  Grundfos  TP  65-110/4,  1,10  kW,  o  wydajności  26,8  m3/h  i  wysokości 
podnoszenia  9,5  m,  korpus  pompy  i  wirnik  z  żeliwa  szarego,  przyłącze  DN65, 
zasilanie 3 x 380 V

- dmuchawy BECKER typ SV5.250/2-DSF o wydajności 0,9 m3, ciśnieniu 300 
mbar, mocy 1,5 kW, zasilanie 3 x 380 V, przyłącze 2”, waga 28 kg
- odwadniacza dmuchawy, typu OV5
- zaworu zwrotnego Grundfos typ MV 2”

• zawierać  system  okresowego  dozowania  podchlorynu  sodu  do  wody  po  filtracji 
(zarówno przed zbiornikiem, w celu jego ewentualnej dezynfekcji, jak i za zestawem 
pompowym wody uzdatnionej),  zapewniający dawkowanie  takiej  ilości  chloru,  by 
stężenie wolnego chloru na końcach sieci wodociągowej nie przekraczało 0,3 mg/l. 
Przewiduje się zastosowanie zestawu dozującego Grundfos, składającego się z pompy 
dozującej  DMS  4-7,  zbiornika  100  dm3 przystosowanego  do  montażu  pompy 
dozującej, układu zasysającego i wtryskowego, wodomierza z nadajnikiem impulsów 
co 100 dm3. Parametry zestawu są następujące:
-  Pompa  dozująca  DMS  4-7  o  wydajności  maksymalnej  4  dm3/h,  maksymalne 
ciśnienie pracy 7 bar, z wbudowanym w korpus zaworem odpowietrzającym, korpus 
pompy z PVDF, uszczelnienia z FKM, moc wejściowa 19 W, zasilanie 1 x 230 V
- Zawór dozujący i zawór stopowy DN4, korpus PVDF, uszczelka FKM
- Zbiornik 100 dm3 z nakręcaną pokrywą, wykonany z MDPE, zakres temperatury do 
45ºC.
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• zawierać  system  magazynowania  wody  uzdatnionej  w  zbiornikach  retencyjnych. 
Przewiduje się magazynowanie wody w zbiorniku betonowym o pojemności 100 m3, 
częściowo zagłębionym w gruncie.

• Zawierać  układ  ciągłej  dezynfekcji  wody uzdatnionej  za  pomocą  promieniowania 
UV. Przewiduje się zastosowanie układu składającego się z:
- pompy Grundfos typu TP 50-130/4 o mocy 1,1 kW, wydajności maksymalnej 24 m3/
h i wysokości podnoszenia 9 m H2O
- lampy UV Wedeco typu Spektron 15, o wydajności maksymalnej  25 m3/h, mocy 
0,25 kW, przyłączach DN65.

• zawierać  system  pompowy przeznaczony do  tłoczenia  wody uzdatnionej  do  sieci 
wodociągowej.  Przewidziano  zastosowanie  zestawu  hydroforowego  Hydroinstal 
HYDRO-MDF3-CR20.5, zbudowanego na trzech pompach Grundfos typu CR20.5, z 
czego  jedna  pompa  stanowi  aktywną  rezerwę.  Sterowanie  odbywać  się  będzie 
przetwornicą częstotliwości w trybie nadążnym, tzn. każda z pomp zestawu będzie 
współpracować  przemiennie  z  przetwornicą  częstotliwości  wbudowaną  w  układ 
sterowania  zestawu  (przemienna  praca  pomp).  W  przypadku  awarii  przetwornicy 
zestaw  automatycznie  będzie  przechodzić  do  pracy  kaskadowej,  a  sterowanie 
odbywać się będzie  za pomocą mikroprocesora z przemienną pracą pomp.  System 
posiadać będzie blokadę załączenia pompy, w której sterownik wykryje awarię, oraz 
automatyczne przełączenie pompy w przypadku awarii pompy. 
Wydajność zestawu przy pracy 2 pomp wynosi 40 m3/h, przy wysokości podnoszenia 
55 m H2O. Moc zainstalowana (3 x 5,5 kW) wynosi 16,5 kW. 

• zawierać  pomiar  przepływu  całkowitego  na  dopływie  do  stacji  filtrów 
przepływomierzem  elektromagnetycznym  z  detekcją  „pustej  rury”,  trzy 
przepływomierze  na  odpływie  ze  stacji  filtrów,  oraz  wodomierz  z  przekaźnikiem 
impulsów do pomiaru ilości wody zużytej do płukania

• Posiadać pompę odwadniającą w studzience Dn 1200 spustowo-przelewowej.
• posiadać elektroniczny dozór z możliwością monitoringu i sterowania GPRS ze Stacji 

Uzdatniania Wody z Świątnikach
• rurociągi technologiczne w obrębie budynku SUW w zakresie technologii uzdatniania 

należy wykonać z PVC-U klejonego.
• Rurociągi  pompowania  wody  p.poż.  w  tym  podłączenia  zestawu  hydroforowego 

wykonać z przewodów stalowych.
• Do pomiaru przepływu wody stosować przepływomierze z „detekcją pustej rury”

Rozdzielnica Technologiczna RT 
Rozdzielnica  Technologiczna  jest  rozdzielnią  zawierającą  urządzenia  pośrednie  dla 
elementów elektrycznych Stacji Uzdatniania Wody. Zasilana jest z Rozdzielni Energetycznej 
napięciem 3x380V kablem  pięciożyłowym.  Rozdzielnica  technologiczna  wyposażona  jest 
obwody zasilania i sterowania urządzeniami układu technologicznego jak: pompa głębinowa, 
pompa  płuczna,  sprężarka,  dmuchawa,  pompa  spustowa,  przepustnice  na  filtrach,  sondy 
hydrostatyczne w zbiornikach wody ,  czujnik ciśnienia  na instalacji powietrza Rozdzielnica 
RT  zasilana  ma  być  z  Rozdzielnicy  głównej  RG  przewodem.  Do  Rozdzielnicy  RT 
przyłączone są urządzenia układu technologicznego zgodnie z projektem. Pompa głębinowa 
zasilana  jest  za pośrednictwem  Skrzynki Pośredniczącej.  Pompa  głębinowa zabezpieczona 
powinna być przed suchobiegiem układem podprądowym. Urządzenia dostarczone z układem 
technologicznym,  które  zainstalowane  zostaną  w  zbiornikach  wody  zasilane  są  za 
pośrednictwem Skrzynki Pośredniczącej. System ochrony od porażeń prądem elektrycznym – 
TN.  Znajdują  się  w  RT  również  zabezpieczenia  zwarciowe,  różnicowo-prądowe  i 
zabezpieczenia termiczne  dla sterowanych urządzeń. Jest ona także miejscem przyłączenia 
wszelkich  elementów pomiarowo - kontrolnych takich jak czujnik poziomu wody w studni 
głębinowej, sygnalizatorów poziomu  w zbiorniku  retencyjnym wody surowej i  uzdatnionej, 
wodomierzy oraz prądowych przetworników ciśnienia. Na drzwiach rozdzielni zamontowany 
jest  panel  dotykowy,  dzięki  któremu  możemy sterować pracą całej  Stacji  z  wyłączeniem 
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Zestawu  Hydroforowego  i  agregatu  sprężarkowego,  które  posiadają  własne  regulatory. 
Włączanie  odpowiednich  urządzeń  następuje  poprzez  aparaturę  łączeniową  (kompaktowe 
wyłączniki silnikowe, styczniki oraz przekaźniki). Na drzwiach rozdzielnicy montowane są 
łączniki, przyciski, lampki sygnalizacyjne i sterownicze.

Niezbedny monitoring winien obejmować:

• pomiar ciśnienia na wyjściu z SUW,

• sygnalizacja stanu wody w zbiorniku,

• wyłączenie pompy płuczącej,

• załączenie pompy płuczącej,

• zabezpieczenie pomp sieciowych przed suchobiegiem.

• Praca na zasilaniu awaryjnym

W zbiornikach przewidziano instalację elektrod sygnalizacji poziomu lustra wody, sterujących 

pracą pomp oraz sygnalizujących charakterystyczne i awaryjne stany napełnienia zbiornika.

Pomiar przepływu.

Zaprojektowano pomiar przepływu na wysokości:

• poboru wody surowej na wejściu do budynku oddzielnie dla każdej studni,

• wody uzdatnionej na wyjściu z technologii uzdatniania,

• wody płuczącej,

• wody uzdatnionej na wyjściu z pompowni II stopnia,

1.7. Prowadzenie robót
Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  i  ścisłe 
przestrzeganie  harmonogramu  robót  oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i 
wykonywanych  Robót,  za  ich  zgodność  z  projektem,   wymaganiami  specyfikacji 
technicznych i programu zapewnienia jakości,  projektu  organizacji robót  oraz  poleceniami 
zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca zdemontuje istniejące urządzenia  w ramach ceny ryczałtowej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją 
umowy.
Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  wykonawcę  w  wytyczeniu  i 
wyznaczeniu  robót,  jeśli  wymagać  tego  będzie  zarządzającego realizacją  umowy,  zostaną 
poprawione  przez  wykonawcę  na  własny  koszt.  Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub 
wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność.
Wykonawca zatrudni  uprawnionego geodetę  w odpowiednim wymiarze godzin  pracy,  który 
w razie potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu 
lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę.

Stabilizacja  sieci  punktów  odwzorowania  założonej  przez  geodetę  będzie 
zabezpieczona przez wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez 
personel wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach 
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gdy  roboty  budowlane  wymagają  ich  usunięcia.  Wykonawca  w  odpowiednim  czasie 
powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów.
Odprowadzenie  wody z  terenu  budowy i  odwodnienie  wykopów należy do  obowiązków 
wykonawcy i  uważa  się,  że  ich  koszty zostały  uwzględnione  w  kosztach  jednostkowych 
pozostałych robót.
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  umowie,  projekcie 
wykonawczym  i  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,  a  także  w  normach  i 
wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu  decyzji zarządzający realizacją 
umowy uwzględnia wyniki  badań  materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności 
normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,  doświadczenia  z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźba wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiający  protokolarnie  przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych w ogólnych warunkach umowy.
Należy podać wszystkie wymagania i dane niezbędne do prawidłowej organizacji robót, a w 
szczególności:
Określenie  terenu  przeznaczonego na zaplecze budowy (z załączeniem planu określającego 
jego granice)
Informacje o możliwościach korzystania z mediów
Niezbędne dane geodezyjne
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy:
1) dokumentacje techniczną
2) kopię decyzji o pozwoleniu na budowę
3) kopie  uzgodnień  i  zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania  robót  do realizacji 
przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót

Ochrona i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposażenia użytych do realizacji  robót  od  chwili  rozpoczęcia do ostatecznego 
odbioru  robót.  Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą  utrzymane  w sposób 
satysfakcjonujący zarządzającego realizacją  umowy.  Może  on  wstrzymać  realizację  robót 
jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 
tymczasowe zabezpieczenia  ruchu i urządzenia  takie jak: bariery,  sygnalizację  ruchu, znaki 
drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego  ruchu  kołowego i  pieszego. Wszystkie 
znaki  drogowe, bariery i inne  urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca  będzie  także  odpowiedzialny  do  czasu  zakończenie  robót  za  utrzymanie 
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie 
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt.
Przed  rozpoczęciem  robót  wykonawca  poda  ten  fakt  do  wiadomości  zainteresowanych 
użytkowników terenu w sposób  ustalony z  zarządzającym realizacją  umowy. Wykonawca 
umieści,  w  miejscach  i  ilościach  określonych  przez  zarządzającego,  tablice  podające 
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez 
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
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Ochrona własności i urządzeń
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  istniejących  instalacji  naziemnych  i 
podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable 
etc.  Przed  rozpoczęciem  robót  wykonawca  potwierdzi  u  odpowiednich  władz,  które  są 
właścicielami  instalacji  i  urządzeń,  informacje podane na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez  zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia 
zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót.
W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia  instalacji i  urządzeń podziemnych w 
granicach  placu  budowy,  Wykonawca  ma  obowiązek  poinformować  zarządzającego 
realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy.
Wykonawca  natychmiast  poinformuje  zarządzającego  realizacją  umowy  o  każdym 
przypadkowym  uszkodzeniu  tych  urządzeń  lub  instalacji  i  będzie  współpracował  przy 
naprawie  udzielając  wszelkiej  możliwej  pomocy,  która  może  być  potrzebna  dla  jej 
przeprowadzenia.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  jakiejkolwiek  szkody,  spowodowane  przez  jego 
działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania 
terenu dostarczonym przez zamawiającego.

Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót

W trakcie realizacji  robót  wykonawca  jest  zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach  prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie kroki żeby 
stosować się  do  wszystkich  przepisów i  normatywów w zakresie  ochrony środowiska na 
placu  budowy  i  poza  jego  terenem,  unikać  działań  szkodliwych  dla  innych  jednostek 
występujących  na  tym  terenie  w  zakresie  zanieczyszczeń,  hałasu  lub  innych  czynników 
powodowanych jego działalnością.

Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Wykonawca  dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne  dla 
zapewnienia  bezpieczeństwa.  Zapewni  wyposażenia  w  urządzenia  socjalne,  oraz 
odpowiednie  wyposażenie  i  odzież  wymaganą  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  personelu 
zatrudnionego  na  placu  budowy.  Uważa  się,  że  koszty  zachowania  zgodności  z 
wspomnianymi powyżej  przepisami  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę 
umowną.
Wykonawca  będzie  stosował  się  do  wszystkich  przepisów  prawnych  obowiązujących  w 
zakresie  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego.  Będzie  stale  utrzymywał  wyposażenie 
przeciwpożarowe  w  stanie  gotowości,  zgodnie  z  zaleceniami  przepisów  bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego,  na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach 
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z 
przepisami  przeciwpożarowymi,  w bezpiecznej  odległości  od  budynków i  składowisk,  w 
miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.
Użycie  materiałów,  które  wpływają  na  trwałe  zmiany  środowiska,  ani  materiałów 
emitujących  promieniowanie  w  ilościach  wyższych  niż  zalecane  w  projekcie  nie  będzie 
akceptowane. Jakikolwiek materiały  z  odzysku lub pochodzące  z recyklingu  i mające być 
użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne 
dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu 
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod 
warunkiem,  że  będą  spełnione  wymagania  techniczne  dotyczące  ich  wbudowania.  Przed 
użyciem takich  materiałów Zamawiający musi  uzyskać  aprobatę  od  odpowiednich  władz 
administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.
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Transport i składowanie materiałów

Załadunek,  transport,  rozładunek  i  składowanie  urządzeń  i  materiałów  do  wbudowania 
powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny.
Środki  i  urządzenia  transportu  powinny  być  odpowiednio  przystosowane  do  transportu 
materiałów, elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót.
Zaleca się dostarczenie elementów na stanowisko montażu bezpośrednio przed montażem, w 
celu  uniknięcia  dodatkowego  transportu  wewnętrznego  z  magazynu  budowy.  Dotyczy to 
głównie dużych, ciężkich elementów.
Skład elementów instalacji powinien spełniać następujące warunki:

• znajdować się możliwie blisko miejsca montażu,
• mieć dogodny dojazd dla dostawy materiałów i elementów,
• mieć urządzenia do ładowania i rozładowywania elementów.

Przywiezione ze składu na miejsce montażu elementy przewodów i urządzenia kompletuje się 
zgodnie z rysunkami montażowymi, według symboli znakowania.
Elementy  połączeń  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportowymi,  lecz 
powinny  być  zabezpieczone.  W  transporcie  kolejowym  lub  samochodowym  należy 
przestrzegać przepisów transportowanych.
Transport  i  składowanie  materiałów  powinno  być  przeprowadzone  w  sposób 
uniemożliwiający uszkodzenie materiału, a w szczególności powstanie rys i obtarć.
Materiały powinny być składowane na  równym podłożu. Materiały dostarczane na  paletach 
można składować w oryginalnych opakowaniach.
Podczas  transportu  materiały  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem  przez 
metalowe części środków transportu.
Niedopuszczalne jest wleczenie materiałów po podłożu oraz zrzucanie lub przetaczanie.
Wymagania dotyczące środków transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych 
materiałów.  Liczba i  rodzaj  środków transportu  powinna  zapewnić  prowadzenie  robót 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej  i 
wskazaniami inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym umową.
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  muszą  spełniać  wymagania  dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu  do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych.

Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt  używany  do wykonania 
robót  powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów  i  ilości wskazaniom zawartym  w specyfikacji technicznej i projekcie  organizacji 
robót zaakceptowanym przez inspektora  nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach,  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i  zaakceptowany  przez  inspektora 
nadzoru. Liczba  i  wydajność sprzętu i urządzeń  powinna gwarantować przeprowadzenie 
robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji 
technicznej i wskazaniami inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót powinien być 
utrzymywany  w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny z  normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi ich użytkowania.
Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  specyfikacja  techniczna  dopuszczają  możliwość 
wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  robotach.  Wykonawca  powiadomi 
inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i  uzyska jego akceptację  przed użyciem 
sprzętu.  Wybrany  sprzęt,  po  akceptacji  inspektora  nadzoru,  nie  może  być  później 
zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny  i  urządzenia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków 
umowy, zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
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Wymagania dotyczące sprzętu
Oferent  powinien dysponować posiadaniem maszyn i zaplecza  technicznego pozwalającego 
na wykonanie zestawów technologicznych stacji zgodnie z przyjętym reżimem wykonania .
Wykonanie robót
Prefabrykacja orurowania zestawów filtracyjnych, dmuchawy i zestawów pompowych winna 
być realizowana w warunkach stabilnej produkcji na hali produkcyjnej a całkowity montaż 
zestawów  układu  technologicznego  i  rurociągów  spinających  wraz  z  próbą  szczelności 
winien  odbyć  się  przed  wysyłką  na  obiekt  (  co  zapewni  eliminację  mankamentów 
wykonywania  instalacji  rurowych  w  warunkach  budowy bezpośrednio  na  obiekcie).  Na 
obiekcie wykonany będzie   montaż  odcinków rurociągów łączących poszczególne zestawy 
technologiczne i instalacje. Orurowanie stacji wykonać z rur i kształtek ze PCV

Wymagania dotyczące wykonania technologii stacji wodociągowej
Zbiorniki  ciśnieniowe  zestawów  filtracyjnych powinny  być  wykonane  zgodnie  z 
odpowiednimi normami i przepisami Urzędu Dozoru Technicznego. Wewnątrz powierzchnia 
zbiorników winna być pokryta powłoką ochronną niewpływającą na  zmianę  jakości  wody. 
Zewnętrzna powierzchnia zbiorników winna być pokryta powłoką antykorozyjną.
 Ciśnienie wytworzone przez pompę zamontowaną w zbiorniku wody surowej nie przekroczy 
ciśnienia roboczego dopuszczalnego dla filtrów.
Zbiorniki  filtrów  ciśnieniowych  pośpiesznych  zamkniętych  zlokalizowane  będą  w  hali 
technologicznej budynku stacji uzdatniania wody (SUW).
Swobodny  transport  filtrów  zapewni  otwór  montażowy.  Zbiorniki  filtrów  ciśnieniowych 
pośpiesznych zamkniętych zamontowane zostaną na fundamentach o wysokości 0,15m.
Warstwa  filtracyjna  powinna  być  układana  równomiernie  na  całej  powierzchni  filtrów 
warstwami grubości  sypanymi  do wody wypełniającej  zbiornik  na wysokość poszczególnej 
układanej warstwy. Liczba  kolejnych  cykli sypania i płukania  powinna  odpowiadać liczbie 
poszczególnych warstw w całej warstwie filtracyjnej.
Warstwę filtracyjną układa się na warstwie podtrzymującej o granulacji według dokumentacji 
technicznej.
Materiał na warstwę podtrzymującą kwalifikuje się do użycia jeśli odpowiada wymogom
oraz ma kształt  ziaren w przybliżeniu  kulisty.  Warstwę podtrzymującą  należy  układać na 
wodę w 3 kolejnych cyklach sypania i płukania.  Każdorazowo po ułożeniu kolejnej frakcji 
należy sprawdzić  miąższość  warstwy z  warunkami  projektowymi.  Warstwę bezpośrednio 
stykającą się z układem drenażowym należy układać ręcznie ze szczególną starannością, aby 
nie uszkodzić układu drenażowego.
Uzdatnianie  wody  powinno  się  odbywać  poprzez  filtrowanie  wody  w  zestawach 
filtracyjnych.   Armaturę zaporową kołnierzową stanowią  przepustnice z napędem ręcznym 
oraz przepustnice z siłownikami z napędem pneumatycznym.
Manometry o zakresie 0,1 MPa stosować z kurkiem manometrycznym.
Układ rurociągów i armatury, (2 niezależne rurociągi technologiczne) powinien zapewnić w 
trybie  całkowicie  automatycznym  prawidłowość  przebiegu  poszczególnych  procesów 
technologicznych uzdatniania wody, obejmujących:
- filtrację w trybie uzdatniania
- odpowiednie obniżenie poziomu wody w zestawie filtracyjnym, poprzedzające proces

wzruszania złoża powietrzem
- wzruszanie złoża filtracyjnego sprężonym powietrzem
- płukanie złoża filtracyjnego wodą
- powrót do procesu w trybie uzdatniania.
Regeneracja zestawu filtracyjnego powinna się odbywać w systemie powietrznym i wodnym. 
Złoże  filtracyjne  każdego  zestawu  filtracyjnego  powinny  być  wzruszane  powietrzem  za 
pośrednictwem wydzielonego zestawu dmuchawy oraz płukane wodą za pomocą wydzielonej 
pompy  płucznej,  zabudowanej  przy  zestawie  hydroforowym.  Zestawy  filtracyjne  należy 
płukać wodą uzdatnioną.
 Przepustnice powinny posiadać dyski ze stali nierdzewnej.
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Układ  zasilania  siłowników  pneumatycznych  powinien  posiadać  kontrolę  ciśnienia 
sprężonego  powietrza  w  celu  awaryjnego  automatycznego  zamknięcia  przepustnic  przy 
spadku ciśnienia sprężonego powietrza ( np. brak zasilania energetycznego, awaria sprężarki) 
i  przejścia  na  ręczne  sterowanie  pracą  stacji.  Układ  sprężonego  powietrza  powinien  być 
zabezpieczony  układem  uzdatniania  powietrza,  (odwadniacz,  odolejacz),  kontroli  jego 
ciśnienia i natężenia przepływu.
Po  zakończeniu  robót  montażowych  przewody  oznakować  naklejonymi  strzałkami  w 
następujących kolorach:
- przewody wody uzdatnionej - kolor niebieski
- przewody wody surowej - kolor zielony
- przewody powietrza - kolor błękitnym
- przewody wody do płukania - kolor ciemnozielony
- przewody wody płucznej - kolor jasnobrązowy
Zestawy (bloki)  wyposażenia  technologicznego  połączone  rurociągami  z  armaturą  tworzą 
stację  uzdatniania  wody i  pompownię  II stopnia.  Rozdzielnicę  technologiczną  RT należy 
zainstalować  na  posadzce  poprzez  kotwienie.  Lokalizacja  zgodnie  z  projektem.  Z 
rozdzielnicy  RG  należy  wprowadzić  i  podłączyć  obwód  zasilający.  Pozostałe  przewody 
urządzeń układu technologicznego należy również wprowadzić.
Zestaw pompowy  II stopnia  projektowany. Przed i  za  zestawem winny być zamontowane 
łączniki gumowo - kołnierzowe amortyzujące.
Pompa  płuczna  do  płukania  złoża  zbiorników  filtracyjnych  projektowana.  Przed  pompą 
zamontowana będzie przepustnica zaporowa, a za pompą przepustnica zaporowa i zwrotna, 
wchodzące  w skład zestawu.  Ponadto zamontowane zostaną przed i  za  pompą elastyczne 
łączniki gumowo - kołnierzowe amortyzujące.
Po zakończeniu robót budowlano - montażowych zbiorniki: filtrów pomalować farbą olejną 
podkładową, a następnie farbą nawierzchniową.

 Próby hydrauliczne
Po zakończeniu robót montażowych przewody należy poddać próbie na ciśnienie.W czasie 
badania powinien być umożliwiony dostęp do złączy. Końcówki odcinka przewodu powinny 
być  zamknięte  za  pomocą  odpowiednich  zaślepek  z  uszczelnieniem,  a  przewód na  całej 
długości powinien być zabezpieczony przed przesunięciem w planie i w profilu. Na badanym 
odcinku przewodu nie powinny być instalowane przed przeprowadzeniem próby szczelności 
inna  armatura  z  wyjątkiem  przepustnic,  które  w  czasie  badania  powinny być  całkowite 
otwarte. Przewidziane mocowania  do konstrukcji  powinny być wykonane w sposób trwały. 
Ciśnienie  próbne  wynosić  winno  1,0Mpa.  Ponadto  przy  prowadzeniu  prób  należy 
uwzględniać uwagi  zawarte w instrukcji producenta. W czasie  próby na złączach nie mogą 
występować  przecieki  w  postaci  kropelek  wody.  W  razie  stwierdzenia  przecieków  na 
złączach należy wymienić uszczelkę, a gdy to nie jest możliwe wymienić rurę. Przy złączach 
kołnierzowych  należy dokręcić złącza, a gdy to nie pomaga wymienić wadliwie wykonany 
element złącza. Po usunięciu przyczyn przecieków należy próbę przeprowadzić ponownie. Po 
wykonaniu  czynności  związanych  z  próbą  i  stwierdzeniu,  że  ciśnienie  próbne  przez  0,5 
godziny nie spada próbę uważa się za zakończoną.

Płukanie i dezynfekcja
Przewody przed ich oddaniem do eksploatacji podlegają dokładnemu płukaniu czystą wodą. 
Po  stwierdzeniu,  że  woda  z  płukanego  przewodu  nie  odpowiada  pod  względem 
bakteriologicznym  warunkom  wody  do  picia,  konieczna  jest  dezynfekcja.  Dezynfekcję 
przeprowadza się dawkując roztwór  środka  dezynfekującego ( woda chlorowa powstała  z 
rozpuszczenia podchlorynu sodu przy powolnym napełnieniu przewodu). Po 24 godzinnym 
czasie  kontaktu  środka  dezynfekującego  z  odą  pozostałość  chloru  w  wodzie  powinna 
wynosić  10mg  CI2/dm3.  Po  przeprowadzonej  dezynfekcji  przewód  należy  ponownie 
przepłukać wodą
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Kontrola jakości
Sprawdzenie wykonania robót należy wykonywać każdorazowo po wykonaniu danej roboty a 
w szczególności, te które ulegają zakryciu w dalszym procesie budowlanym. Kontrola jakości 
i  odbiór robót polega  na wizualnej  ocenie kompletności  wykonanych robót  budowlanych. 
Uwagi dotyczące jakości i kompletności wykonanych robót należy udokumentować zapisem 
do Dziennika Budowy. Odbiór robót lub elementu należy zapisać w Dzienniku Budowy lub 
protokóle z udziałem Wykonawcy i Menadżera Projektu.
Odbiór końcowy przeprowadza się komisyjnie z udziałem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stałej  systematycznej  kontroli  prowadzonych  robót  w 
zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru.
W szczególności kontrola powinna obejmować:
. sprawdzeniu technologii wykonywania robót,
. zbadanie materiałów i elementów pod kątem zgodności z cechami podanymi w projekcie

budowlanym,
. badanie zachowania warunków bhp,
. badanie i sprawdzenie prawidłowości wykonania poszczególnych rodzajów robót w

odniesieniu do norm i warunków technicznych podanych przez wytwórcę materiałów.

Zasady kontroli jakości robót
Celem  kontroli  robót  będzie  osiągniecie  założonej  jakości  robót.  Wykonawca  jest 
odpowiedzialny
za pełną kontrolę robót i jakości stosowanych materiałów.
Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  zapewniając  personel,  sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót.
Przed zatwierdzeniem  systemu  kontroli  inspektor  nadzoru może zażądać  od Wykonawcy 
przeprowadzenia  badań  celem  zademonstrowania,  że  poziom  ich  wykonania  jest 
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością  zapewniającą  możliwość  stwierdzenia,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w specyfikacji 
technicznej,  normach  i  wytycznych.  W  przypadku,  gdy nie  zostały  one  tam  określone, 
inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny do zapewnienia wymaganej
jakości wykonania robót.

Badania i pomiary.
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W 
przypadku,  gdy normy nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego w specyfikacji 
technicznej, stosować można wytyczne krajowe, albo  inne  procedury zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru.
Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań.  Wykonawca  powiadomi  inspektora 
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub  badania.  Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

Raporty z badań.
Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niż w określonym terminie.

Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.
Dla  celów  kontroli  i  zatwierdzenia  jakości,  inspektor  nadzoru  uprawniony  jest  do 
dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  wszystkich  materiałów  u  źródła  ich 
wytwarzania, zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 
i producenta materiałów.
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu  kontroli  jakości robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji 
technicznej  na  podstawie  wyników  badań  dostarczonych  przez  Wykonawcę.  Inspektor 
nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić  badania niezależnie  od Wykonawcy. 
Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty Wykonawcy są niewiarygodne,  to  inspektor 
nadzoru  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie 
powtórnych  lub dodatkowych badań, albo oprze  się wyłącznie na własnych  badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektował specyfikacją techniczną. W 
takim  przypadku całkowite  koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania  próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę.

Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
al  certyfikat  na znak bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono zgodność z  kryteriami 
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
bl deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polską Normą lub
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej
Normy,  jeżeli  nie  są  objęte  certyfikacją  określoną  w  pkt  a.  i  które  spełniają  wymogi 
specyfikacji technicznej.
W przypadku materiałów,  dla  których ww. dokumenty są  wymagane  przez  specyfikację 
techniczną, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty określające w 
sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami  badań wykonanych przez niego.  Jakiekolwiek materiały, które 
nie spełniaj ą tych wymagań będą odrzucone.

1.8. Dokumenty budowy.

Dziennik budowy
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy, do 
końca  okresu  gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika  budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami 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.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne,  dokonywane  trwałą techniką,  w porządku chronologicznym,  bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone  do  dziennika  budowy protokoły  i  inne  dokumenty będą  oznaczone  kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
-  uzgodnienie  przez  inspektora  nadzoru  programu  zapewnienia  jakości  i 
harmonogramów

robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu,  okresy i przyczyny przerw 
w

robotach,
- uwagi i polecenia inspektora nadzoru,
- daty zarządzania wstrzymania robót z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i
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ostatecznych odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających

ograniczeniom  lub  wymaganiom  szczególnym  w  związku  z  warunkami 
atmosferycznymi, - zgodność z opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych

badań z podaniem, kto je przeprowadził,
- wyniki prób poszczególnych elementów z podaniem, kto je przeprowadził,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy  wpisane  do  dziennika  budowy  będą 
przedłożone  inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje i polecenia inspektora 
nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub  zajęciem  stanowiska.  Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  inspektora 
nadzoru do ustosunkowania się do jego treści. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie 
ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

Rejestr obmiarów.
Rejestr  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy będą  gromadzone  w uzgodnionej 
formie. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Powinny być udostępnione na 
każde życzenie inspektora nadzoru.

Pozostałe dokumenty budowy.
Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  powyżej,  następujące 

dokumenty:
- pozwolenie na budowę,
- protokoły przekazania terenu budowy,
- umowy cywilnoprawne z  osobami trzecimi i inne  umowy cywilnoprawne, - protokoły 
odbioru robót,
- protokoły narad i ustaleń,
- korespondencję na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio 
zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą  zawsze  dostępne  dla  inspektora  nadzoru  i  przedstawiane  do  wglądu  na  życzenie 
Zamawiającego.

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy

Informacje ogólne
W trakcie  trwania  budowy i  przed  zakończeniem  robót  wykonawca  jest  zobowiązany do 
dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów:

- Rysunki robocze
- Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania
- Dokumentacja powykonawcza
- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 
dokumentami  wchodzącymi  w  skład  umowy.  Sprawdzenie,  przyjęcie  i  zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków  roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 
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wnioskowanych  przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i  wszelkie 
wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę.

Rysunki robocze
Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda 

polecenie przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani 
instalowane  dopóki  nie  otrzyma  on  niezbędnych  dokumentów  oraz  odpowiednio 
oznaczonych ostatecznych rysunków  roboczych. Zarządzający realizacją  umowy sprawdza 
rysunki  jedynie  w zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie 
zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte.
Zarządzający  realizacją  umowy  zajmie  się  przedłożonymi  materiałami  możliwie  jak 
najszybciej,  zatwierdzi  i  przekaże  je  wykonawcy w  terminie  przewidzianym  w umowie. 
Zwłoka  wynikająca  z  ewentualnej  konieczności  ponownego  składania  dokumentów  nie 
powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie.

Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery 
(4) egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych 
rysunków, które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, 
wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. 
Rysunki  robocze  będą przedkładane  zarządzającemu  realizacją  umowy  w  odpowiednim 
terminie  tak,  by  zapewnić  mu  nie  mniej  niż  20  zwykłych  dni  roboczych  na  ich 
przeanalizowanie.

Dostarczanie  rysunków  roboczych  elementów  i  urządzeń  współzależnych ze  sobą, 
należy koordynować w taki  sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie 
rysunki  na  czas  tak,  żeby  mógł  poza  przeanalizowaniem  poszczególnych  elementów, 
dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań.

Rysunki  robocze  powinny  być dokładne,  wyrażne  i  kompletne.  Powinny  zawierać 
wszelkie  niezbędne  informacje,  w tym dokładne oznaczenie  elementów w odniesieniu do 
projektu  wykonawczego  i  szczegółowych  specyfikacji  technicznych  o  ile  zarządzający 
realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą
przez wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku 
roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził  on (wykonawca)  je i  zatwierdził 
oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i  zostały sprawdzone 
pod  względem  wymiarów  i  powiązań  z  wszelkimi  innymi  elementami.  Zarządzający 
realizacją  umowy,  w  uzasadnionych  przypadkach,  może  wymagać  akceptacji  składanych 
dokumentów przez nadzór autorski.

1.9 Odbiór robót.
W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają
następującym etapom odbioru:

a. odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b. odbiór częściowy,
c. odbiór końcowy,
d. odbiór ostateczny.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji robót ulegną zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie 
umożliwiającym wykonanie  ewentualnych korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego 
postępu robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i  jednoczesnym  powiadomieniem  inspektora  nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony 
niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem w dziennik 
budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.
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Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  inspektor  nadzoru  na  podstawie 
dokumentów zawierających komplet badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, uwzględniając dokumentacje projektował uprzednie ustalenia.

Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego  robót  dokonuje  się  wg  zasad  jak  przy odbiorze  końcowym  robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje inspektor nadzoru.

Odbiór końcowy robót.
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie  robót oraz  gotowość  do  odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez  Wykonawcę wpisem  do  dziennika  budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie  o  tym  fakcie  inspektora  nadzoru.  Odbioru  końcowego  robót  dokona  komisja 
wyznaczona  przez  Zamawiającego,  w  obecności  inspektora  nadzoru  i  Wykonawcy. 
Komisja  odbierająca  roboty  dokona ich  oceny  jakościowej  na podstawie przedłożonych 
dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  oceny  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania 
robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.
W toku odbioru  końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  w 
trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie 
wykonania robót uzupełniających i poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót uzupełniających lub poprawkowych w 
robotach  wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustali  nowy  termin 
odbioru końcowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i 
specyfikacją techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając 
pomniejszoną  wartość  wykonanych  robót  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych  w 
dokumentach umownych.

Dokumenty do odbioru końcowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące 
dokumenty: 
1. Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli

została sporządzona w trakcie realizacji umowy.
2. Specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentów umowy i ewentualne uzupełniające

lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.
5. Dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały).
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie ze

specyfikacją techniczną.
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze

specyfikacją techniczną.
8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacją techniczną.
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i

przekazania tych robót właścicielom urządzeń.
10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu.
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11.  Kopię  mapy  zasadniczej  powstałej  w  wyniku  geodezyjnej  inwentaryzacji 
powykonawczej. 
12. Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do  odbioru  końcowego, komisja  w porozumieniu  z  Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego robót.
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą 
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

Odbiór ostateczny robót
Odbiór  ostateczny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad  i 
usterek  stwierdzonych  przy  odbiorze  końcowym  i  zaistniałych  w  okresie  gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad obowiązujących przy dokonywaniu odbioru końcowego.

Prace tymczasowe i prace towarzyszące
Wykonawca jest  gospodarzem na terenie  budowy od dnia  przekazania  placu budowy do 
czasu odbioru końcowego i zobowiązany jest własnym kosztem do:

.  przygotowania,  urządzenia  i  likwidacji  placu  budowy  na  terenie  należącym  do 
Użytkownika obiektu w porozumieniu z nim.
. ochrony mienia i utrzymania porządku,
. zabezpieczenie pomieszczeń remontowanych przed dostępem osób trzecich,
. nadzoru nad bezpieczeństwem i higiena pracy.
. koordynacji wszystkich robót będących przedmiotem zamówienia, w szczególności prac

wykonywanych przez podwykonawców,
. ubezpieczenia robót do chwili ich odbioru od odpowiedzialności cywilnej,

Dokumenty odniesienia- Przepisy i normy.

ST w różnych miejscach powołuje się na Ustawy, Rozporządzenia i Polskie Normy.
Należy traktować je jako integralną część dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm, które obowiązują w związku z 
wykonaniem  robót  objętych  Kontraktem  i  stosowania  ich  postanowień  na  równi  ze 
wszystkimi wymaganiami zawartymi w ST.
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dziennik Ustaw nr 89/94 wraz ze

zmianami)
[2] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dziennik Ustaw
nr 129/97)

[3] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi.(Dz. U. nr 61, poz. 417). 
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