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1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) powinna służyć jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz
rozliczaniu w/w robót budowlanych.

1.3. Zakres robót objętych ST
1.3.1. Wyszczególnienie robót:
a)  instalacje sanitarne
1.3.2. Wyszczególnienie robót wg klasyfikacji CPV:
45330000-9- roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
1.4. Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:
1 .4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;

1 .4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.
1.4.3. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
1.4.4. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
1.4.5. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
1.4.6. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą
na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa
obiektu budowlanego.
1.4.7. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu operaty geodezyjne i
książkę obmiarów.
1.4.8. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.
1.4.9. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
1.4.10. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości
określonych w rozdziale 8.
1.4.11.wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość
użytkową.
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1.4.12.organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).
1.4.13. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
1.4.14. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
1.4.15. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy
w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
1.4.16.materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane
jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.4.17.odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.4.18.poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.19. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą
autorem dokumentacji projektowej.
1.4.20.przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania
robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości
robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
1.4.21.ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i ST.

1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
inwestora stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich
zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z
dokumentacją projektową i ST.
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją
projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały
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zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1 .5.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia
zabezpieczające, niezbędne do ochrony robót, wygody osób przebywających na obiekcie i
innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w cenę umowną.
1 .5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:

a)  utrzymywać teren budowy
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia,
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
b) możliwością powstania pożaru.

1.5.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie budowy i w
pobliżu, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował,
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
1.5.6. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów Wykonawca stosować się będzie do ustawowych
ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót.
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na teren
budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich dróg i dojazdów oraz chodników
w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy.
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Wykonawca zapewni zatrudnionym na budowie pracownikom identyfikatory z
wyszczególnieniem nazwy firmy, zajmowanego stanowiska oraz imienia i nazwiska pracownika.
Pracownik bez identyfikatora nie będzie wpuszczony na teren budowy.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
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1.5.8. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 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. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) z późniejszymi zmianami.

2.   MATERIAŁY
2.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy
dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  WYKONANIE ROBÓT
5.1. Informacje ogólne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny
koszt.
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Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.
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.
Prace powinny być wykonywane w sposób nie nieuciążliwy dla użytkowników obiektu.

5.1.1. Stan istniejący
Agregat wody lodowej o wydajności chłodniczej 420kW (z czynnikiem chłodniczym 407C)
znajduje się na 9 piętrze budynku B razem z centralami wentylacyjnymi. Dwa skraplacze
zlokalizowano na dachu budynku B nad klatką schodową i nad szybami wind osobowych. Mimo
zainstalowania komory tłumiącej agregat wody lodowej hałasuje uciążliwie. Dodatkowo
sprężarki agregatu często się psują. Skraplacz dachowy podczas pracy wpada w silne drgania i
przy tym hałasuje przenosząc drgania na konstrukcję stropodachu. Hałas od skraplacza jest
słyszalny aż na parterze klatki schodowej - przedostaje się poprzez świetlik klatki schodowej, a
przestrzeń otwarta klatki schodowej wywołuje efekt "studni" i dodatkowo wzmacnia dźwięk.
Dostawca i dystrybutor urządzeń nigdy nie przekazał inwestorowi dokumentacji techniczno-
rozruchowych dla zainstalowanych urządzeń. Na naszą prośbę przesłano DTR przygotowywane
w 2006r dla inwestora. Dokumentacja jest niepełna (niedokończona) i nie posiada istotnych
danych techniczno-rozruchowych.

5.2.  Zakres szczegółowy robót

INSTALACJE WEWNĘTRZNE
Instalacja wody zimnej i ciepłej

Woda dla celów bytowych do budynku zostanie doprowadzona z sieci zewnętrznej
wodociągowej woD110c zlokalizowanej w działce 150 dr.
Maksymalne obliczeniowe zapotrzebowanie na wodę wg PN-B-92-01706 na potrzeby bytowo-
gospodarcze budynku wynosi:
qs=0,80 dm3/s, Qd=0,5m3/d.
Średni godzinowy rozbiór wody dla przedmiotowej inwestycji wynosi 0,2m3/h.
Zestaw wodomierzowy zostanie zabudowany w pomieszczeniu technicznym na parterze.
Zestaw wodomierzowy (zawory odcinające + wodomierz główny + zawór antyskażeniowy)
zabudować zgodnie z projektem przyłącza wodociągowego.
Instalację wody zimnej, ciepłej zaprojektowano z rur wielowarstwowych typu Alupex wykonane z
polietylenu sieciowanego metodą "C" PE-Xc/AL/PE-RT, kształtki zaciskane wykonane z
polifenylosulfonu (PPSU) z tulejami zaciskowymi ze stali szlachetnej firmy Wavin. Przy
wykonywaniu połączeń należy ściśle przestrzegać zaleceń i wytycznych producenta rur oraz stosować
oryginalne elementy połączeniowe. Przy zmianach kierunku prowadzenia rur należy unikać
stosowania kolan, a rury giąć za pomocą sprężyny z zachowaniem min. promienia gięcia 4xDz.

Przewody instalacji wodociągowej wody zimnej prowadzone w warstwie izolacyjnej posadzki.
Aby zapobiec wykraplaniu się wody na ich powierzchni instalację izolować otuliną ze spienionego
polietylenu Thermacompact S o grubości g=13mm- izolacja podtynkowa.

  Instalację zabezpieczono przed wtórnym zanieczyszczeniem wody za pośrednictwem zaworu
antyskażeniowego serii EA za wodomierzem głównym (wg. projektu przyłącza).

Woda ciepła do celów bytowych będzie przygotowywana poprzez przepływowe podgrzewacze
elektryczne zainstalowane pod umywalkami i pod zlewem. Dla umywalek przewidziano montaż
podgrzewaczy o mocy 3,5kW, dla zlewu 5,5kW np. firmy Kospel typ EPO2 Amicus.

Dostarczana woda musi odpowiadać warunkom wody do picia i potrzeb gospodarczych,
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (Dz.U. nr 82/00 z dnia 4.09.2000 poz. 937). Instalacje
wodne przed oddaniem do eksploatacji należy przepłukać czystą wodą oraz poddać dezynfekcji przez
okres 24 h, a następnie staranie przepłukać czystą wodą z wodociągu. Celem potwierdzenia
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szczelności instalacji poddać ją próbie ciśnieniowej (odpowiedniej do zastosowanej technologii rur) na
ciśnienie pr = 0,9 MPa. Podczas próby instalacja musi być całkowicie odpowietrzona.

Kanalizacja sanitarna
Do czasu wybudowania miejskiej sieci kanalizacyjnej, ścieki sanitarne będą odprowadzane do

zbiornika bezodpływowego (szambo).
Obliczeniowy przepływ ścieków dla budynków wynosi:
qks=0,2dm3/h;  Qks=0,50dm3/d;

Przynajmniej jeden pion instalacji kanalizacyjnej powinien być wyprowadzony jako przewód
wentylacyjny ponad dach budynku. Piony oraz podłączenia przyborów sanitarnych wykonać z rur i
kształtek kanalizacyjnych PP-HT łączonych na kielichy. Uchwyty umieszczać przede wszystkim pod
kielichami a przy pełnych długościach rur dodatkowo w połowie ich długości.

Główne rozprowadzenia kanalizacji będą prowadzone w gruncie pod warstwą wylewki
cementowej z rur PVC-U o sztywności obwodowej SN8.
Rury kanalizacyjne należy układać na odpowiednio przygotowanym  podłożu w wykopie, a następnie
zasypywać zgodnie z normami PN-B-10736, PN-B-10735.
Po zakończeniu prac montażowych przewody zasypywać ręcznie cienką warstwą piasku o grubości 30
cm ponad wierzch rury, na całej długości pozostawiając miejsca połączeń przewodów niezasypane do
czasu przeprowadzenia prób szczelności.
Przyłącze kanalizacyjne wraz ze zbiornikiem bezodpływowym stanowią oddzielne opracowanie,
objęte procedurą zgłoszenia budowy.

Wytyczne branży budowlanej
przekłucia, bruzdowania
Wytyczne elektryczne
Należy wykonać instalację zasilającą przepływowe podgrzewacze ciepłej wody.

INSTALACJCJE ZEWNETRZNE
Przyłącze wodociągowe
Przyłącze należy wykonać z rur PE 100 SDR-17 f32x2,0 na ciśnienie PN10 łączone za
pomocą elektrozłączek.
Wpięcie przyłącza do istniejącej sieci wodociągowej W110 działce nr 160/2. W przypadku
budowy przyłącza od sieci PEHD, projektowane przyłącze włączyć z wykorzystaniem
armatury nawiercająco zamykającej - siodło elektrooporowe. W przypadku budowy przyłącza
od sieci PCV/Stalowej, projektowane przyłącze włączyć z wykorzystaniem armatury
nawiercająco zamykającej - opasko nawiertka samonawiercająca (należy stosować komplety
doszczelniające wyposażone w uszczelki EPDM oraz śruby ze stali nierdzewnej A2/A4.
Łączenie elementów przyłącza wykonywać wyłącznie za pomocą zgrzewania
elektrooporowego, należy stosować adaptory PE/Stal. Prace związane ze zgrzewaniem może
wykonywać osoba posiadające aktualne uprawnienia do zgrzewania.
Trasowanie i niwelację należy przeprowadzić zgodnie z BN-83/8836-02.
Wykopy pod przewody PE wykonać zgodnie z BN-83/8836-01 w powiązaniu
z PN-92/B-01706.
Dla przyłącza dobrano wodomierz Js2,5m3/h o średnicy przyłączeniowej dn20. Węzeł
wodomierzowy należy wyposażyć w konsolę wodomierzową, zawory zamykające przed i za
konsolą i zakończyć zaworem antyskażeniowym typu EA zamontowanym zgodnie z normą
PN-EN 1717:2003 na końcu węzła. Wodomierz będzie zlokalizowany na parterze w
pomieszczeniu techniczny.
Uzbrojenie projektowanych rurociągów:
Za armaturą nawiercająco - zamykającą zamontować zasuwę odcinającą, kołnierzową,
wykonaną z żeliwa sferoidalnego, bezdławikową, miękko uszczelniającą — emaliowaną lub
epoksydowaną od wewnątrz i zewnątrz, z obudową teleskopową. Trzpień zasuwy umieścić w
skrzynce ulicznej dużej. Skrzynkę należy obetonować opaską min. 0,7x0,7x0,3m.
Miejsce wpięcia oznakować tabliczką umieszczoną na stałym elemencie terenu (np.
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ogrodzeniu słupku). Tabliczki powinny być wykonane z aluminium a napisy emaliowane lub
z plastiku (tworzywo ABS) a napisy wykonane metodą wtrysku dwukolorowego.
Oznakowanie naziemne wykonać zgodnie z PN-B-09700.
Koniec trzpienia zasuwy (kaptur) powinien znajdować się na głębokości 15 do 25 cm od
powierzchni terenu.

Bloki oporowe
Zasuwy montować na fundamentach betonowych bez bednarki. Zasuwy należy podpierać na
korpusach. W celu zdylatowania bloku od kształtki należy przed wylaniem bloku założyć na
rozpierane kształtki folię z PEHD. Ściany oporowe bloku należy wesprzeć o grunt rodzimy a
zewnętrzne powierzchnie dostępne po wykonaniu pomalować bitizolem R+2P.
Ułożenie rur
Roboty montażowe winni prowadzić pracownicy posiadający uprawnienia dla tego zakresu
robót w tym uprawnienia i sprzęt atestowany do montażu rur PE. Do montażu stosować
materiały w tym rury, kształtki i armaturę gwarantowanej jakości posiadające atesty
producenta oraz certyfikat dopuszczający do stosowania w Polsce. Przewody układać zgodnie
z wymogami normy PN-81/B-10725. Połączenie rur winne być sprawdzane każde z osobna.
Po ułożeniu rurociągu PE wykonać oznakowanie taśmą z folii PEHD o szerokości min.
400mm, koloru niebieskiego z zatopioną wkładką metalową prowadzącą 50cm nad grzbietem
rury, ale nie głębiej jak 1,2m poniżej terenu, z odpowiednim wyprowadzeniem końcówek
taśmy do skrzynek zasuw. Projektowane rurociągi należy posadowić na podsypce piaskowej
grubości min.15 cm wolnej od kamieni i gruzu, a po ułożeniu zasypać piaskiem 20cm ponad
wierzch rur z dokładnym ubiciem. Materiał zasypu należy zagęścić ubijakami zgodnie z PN-
68/B-06050 oraz z obowiązującym przepisami i normami zawartymi w BN-83/88366-02
„Roboty ziemne, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych” tom I i tom II oraz z Rozporządzeniem MBiPMB z dnia 28.03.1972 r.
Zabrania się stosowania na podsypki lub zasypki piasków ostrych, grysów łamanych i mas
ziemnych zanieczyszczonych kamieniami lub gruzem.

Przyłącze kanalizacyjne sanitarne
Dobrano zbiornik bezodpływowy o pojemności 10m3, zapewniający odbiór ścieków z
budynku na min. 20dni. Dostarczony zbiornik powinien posiadać ATEST HIGIENICZNY.
W zbiorniku należy zainstalować czujnik poziomu ścieków np. Alert GM-S. Górny poziom
wypełnienia zbiornika nie powinien przekraczać rzędnej kinety studni S2.
Montaż zbiornika zgodnie z wytycznymi producenta. Zbiornik wyposażyć w kominek
wentylacyjny oraz przyłącze z nasadą strażacką umożliwiającą opróżnianie zbiornika.
Przyłącze kanalizacyjne do zbiornika bezodpływowego wykonać z rur polipropylenowych o
sztywności obwodowej SN10. Nie dopuszcza się wykonania odcinka pomiędzy studniami S1
i S2 z rur PVC-U.
Prace należy rozpocząć od odkrywki miejsca kolizji przyłącza kanalizacji sanitarnej z
kanalizacją deszczową kdD400c oraz sieci wodociągowej woD110c na działce 150 dr i
sprawdzenia rzeczywistych rzędnych ułożenia rur. W przypadku kolizji z siecią kanalizacji
deszczowej dopuszcza się wykonanie studni kaskadowej tuż przed kolizją.

Studzienki rewizyjne, połączeniowe
Studzienki połączeniowe i rewizyjne w terenie zielonym zaprojektowano z tworzyw sztucznych
PP TEGRA f425 firmy Wavin, składające się z kinety, rury wznoszącej ze zwieńczeniem
żeliwnym (klasa D400 dla obszarów drogowych i B125 w pozostałych przypadkach) do montażu
na stożku betonowym.
W celu właściwego posadowienia studni rewizyjnych należy wykonać podsypkę z piasku o
grubości ok. 20cm zagęszczoną do 97% zmodyfikowanej wartości Proctora. Następnie wykonać
warstwę wyrównawczą z betonu klasy B 7,5 lub wyższej o grubości ok. 20cm. Na tej warstwie
wyrównawczej posadowić komorę denną studni.
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Ze względu na projektowane płytkie zagłębienie rur kanalizacyjnych sanitarnych, aż do
osiągnięcia przykrycia rurociągu 0,9m należy rury z wierzchu przykryć 20cm warstwą
keramzytu ze względu na zbyt duże wypłycenie rur. Wypełnienie izolacyjne z keramzytu należy
od góry i od boków zabezpieczać folią ograniczającą bezpośrednie zamakanie kruszywa.
Na działce 2/3 Br nad rurociągiem w miejscach w których przewidywane jest poruszanie się
pojazdów samochodowych (od bramy wjazdowej do garażu ) należy wykonać trwałą
nawierzchnię drogową wraz z jej podbudową zasadniczą lub zainstalować płyty drogowe o
grubości 15cm i szerokości min. 1,5m.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 . Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i. przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, organizację ruchu na
budowie wraz z oznakowaniem robót,
-  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
-  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania.
6.2. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt, zaopatrzenie
materiałów oraz robót. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań
materiałów i robót ponosi Wykonawca.

6.3. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1 998 r.
(Dz. U. 99/98),
2. posiadają 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. 1 i które spełniają wymogi ST.
3.  znajdują się w wykazie  wyrobów,  o  którym mowa w rozporządzeniu  MSWiA z  1998 r.  (Dz.
U. 98/99).
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej
cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.4. Dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, następujące dokumenty:

a) dziennik budowy (obowiązkowy),
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń.
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6.5. 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.
7. ODBIÓR ROBÓT
7.1. Rodzaje odbiorów robót
Roboty podlegają następującym odbiorom:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
c) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną
zakryciu.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
7.3. Odbiór ostateczny (końcowy)
7.3.1 . Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór
ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o
których mowa w punkcie 8.3.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów i
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i
ST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych,
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

7.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi czytelnie
zmianami dokonanymi w toku wykonania robót,
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3. protokoły robót zanikających i ulegających zakryciu, protokoły związane z rozruchem
instalacji wentylacyjnej,

4. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na
znak bezpieczeństwa zgodnie z ST,

5. DTR i karty gwarancyjne urządzeń.

6. Protokół skuteczności działania instalacji i pomiaru poziomu hałasu w pomieszczeniu, na
dachu i w pomieszczeniach sąsiednich na 9 i 8 piętrze.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Termin wykonania robót poprawkowych i
robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Wykonawca przeszkoli pracowników z obsługi zamontowanych urządzeń. Szkolenie
powinno zakończyć się sprawdzeniem nabytych umiejętności z obsługi osób
przeszkolonych. Szkolenie można uznać za dokonane tylko w przypadku gdy osoby
przeszkolone potwierdzą swoim podpisem, że szkolenie było zrozumiałe a nabyte
umiejętności wystarczą do obsługi przekazywanych urządzeń.

7.4. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad,
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w
punkcie 8.3. "Odbiór ostateczny robót".

7. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr
109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz.
1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676
oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718) z późniejszymi zmianami.

2. 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).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838
z późniejszymi zmianami).

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r.
Nr 48 poz. 401 ).


