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ST.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 
 

 
1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z budową przyłączy i instalacji wod. – kan. dla budynku Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) w Olszynie,  
ul. Klonowa 3.  
1.2.  Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót ww. zadania.  
1.3.     Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Dziennik budowy  
Zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń  
i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcą i projektantem. 
Inżynier/Kierownik projektu  
Osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany 
jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. Dla zadań nie prowadzonych 
według zasad FIDIC Inżynier/Kierownik projektu nazywany będzie Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.  
Kierownik budowy  
Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu  
w sprawach realizacji kontraktu. 
Materiały  
Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, 
zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 
Odpowiednia (bliska) zgodność   
Zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony -  
z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu  
Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant  
Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Przetargowa dokumentacja projektowa  
Część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem 
robót. 
Ślepy kosztorys  
Wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania. 
1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, 
metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera/Kierownika 
projektu. 
Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennikiem budowy oraz dwoma egzemplarzami dokumentacji 
projektowej i ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu danych do chwili odbioru ostatecznego robót.  
Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych 
warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
- zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz projektową dokumentację 

wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy, 
- wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej. 
Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST  
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika 
projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje ich kolejność: 
- umowa ( porozumienie kontraktowe ), 
- szczegółowe Specyfikacje Techniczne, 
- dokumentacja Projektowa, 
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- dokumentacja kosztowa (przedmiary robót dla dokumentacji projektowej). 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian  
i poprawek. 
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu  
ze skali rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne  
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
Wszystkie materiały i sprzęt wymienione w Specyfikacjach Technicznych, w Dokumentacji Projektowej lub 
przedmiarach robót mogą zostać zastąpione na etapie postępowania przetargowego równoważnymi innych typów 
lub producentów. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane  
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
Zabezpieczenie terenu budowy 
Roboty modernizacyjne - przebudowa i remont („pod ruchem”). 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów ciągów przejść  
w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony  
z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera/ 
Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy,  
na terenie budowy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel Wykonawcy. 
Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określającą brak szkodliwego ich oddziaływania na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. 
materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji w obiekcie. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają 
być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń na terenie budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu  
i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.   
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu  
i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji. 
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób 
powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców.  
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia  
od właściwych władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie 
będzie powiadamiał Inżyniera/Kierownika projektu. Inżynier/Kierownik projektu może polecić, aby pojazdy nie spełniające 
tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał  
za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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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 oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie  
i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia 
do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 
sposób, aby instalacja  lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, 
regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub 
urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera/ Kierownika 
projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje 
Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej 
przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy  i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt 
i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 
wydania powołanych norm i przepisów. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 
konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy 
poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 
dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi/ Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. 
Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub 
archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest 
powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń 
Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu  
z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć 
cenę kontraktową. 
2.        MATERIAŁY 
2.1.     Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi/ Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła pozyskania materiałów do budowy. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do kontroli w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły 
spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót. 
2.2.     Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy  i złożone w miejscu 
wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli Inżynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 
przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie skontrolowane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje  
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem 
2.3.      Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału  
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie 
przed użyciem tego materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inżyniera/ Kierownika projektu. 
2.4.     Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 
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3.        Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, zaakceptowanym przez Inżyniera/Kierownika projektu; w przypadku 
braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości  
do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu  
do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Inżyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
4.       Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu  
do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków 
mogą być dopuszczone przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5.        Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, opracowanym przez 
Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera/ Kierownika projektu. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie tras i lokalizację wszystkich elementów robót zgodnie  
z dokumentacją projektową lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny 
koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie 
przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy  
od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte  
na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.  
6.       Kontrola jakości robót 
6.1.    Program zapewnienia jakości  
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/ Kierownika projektu program zapewnienia 
jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
ST oraz ustaleniami.  
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- sposób zapewnienia BHP., 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inżynierowi/ Kierownikowi projektu; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy 

do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
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- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) 
prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
6.2.     Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik projektu może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań 
w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 
że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, 
gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/ Kierownik projektu ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. 
Inżynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń, sprzętu, zaopatrzenia, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
6.3.      Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inżyniera/ Kierownika projektu. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Kierownika projektu o rodzaju, miejscu  
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki  
do akceptacji Inżyniera/ Kierownika projektu. 
6.4.  Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej,  
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.5. Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi  

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla 

których nie ustanowiono Polskiej Normy. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, 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. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi/ Kierownikowi 
projektu. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.6. 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 jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 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 Inżyniera/ Kierownika projektu. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu 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, 
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- uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi 
projektu do ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

• Książka obmiarów 
Książka 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 książki obmiarów. 

• Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z 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 Inżyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wglądu  
na życzenie Zamawiającego. 
7.  Obmiar robót 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST,  
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/ Kierownika projektu o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
Inżyniera/Kierownika projektu na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy 
lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera/Kierownika projektu. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona 
przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku występowania 
dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie 
książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, 
którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 
8.         Odbiór robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 



Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszynie, ul. Klonowa 3 

    SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 

 
                                                MIASTOPROJEKT  CZĘSTOCHOWA  Sp.  z o. o.                                   9 
                                 42-201  Częstochowa,   ul. Szymanowskiego 15,    tel./fax. 34-324-57-58 
 

 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które  
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 
3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 
8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 
8.3. Odbiór ostateczny robót 
Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem  
do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa wyżej. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera/Kierownika projektu 
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań  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, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót 
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
Dokumenty do odbioru ostatecznego  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie 

realizacji umowy, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ, 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ, 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów 

odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń. 
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. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.4. Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych  
w punkcie - Odbiór ostateczny robót. 
9. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 
pozycji kosztorysu. 
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Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę  
w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania  
i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 

budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
10.  Przepisy związane 
- Polskie Normy i Normy Branżowe – Aprobaty Techniczne 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. 
- Kodeks Cywilny 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami). 
- Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz 

tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami). 
 
Uwaga: 
Ze względu na trwające prace nad ujednoliceniem i dostosowaniem polskich norm i przepisów do wymogów Unii 
Europejskiej, dla przywołanych w treści niniejszych Specyfikacji Technicznych należy zastosować ich aktualne na dzień 
prowadzenia robót odpowiedniki.  
 

 

 

 
ST.01.00. ROBOTY SANITARNE 
 

ST.01.01.00.   UZBROJENIE TERENU  
 

ST.01.01.01.   PRZYŁĄCZA WODY I KAN. SANIT. - CPV 45231300-8 
 

 

1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych  
z budową przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej dla budynku Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) w Olszynie,  
ul. Klonowa 3.  
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji opisywanych robót. 
1.3 Zakres ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy przyłącza wody i przyłącza kanalizacji sanitarnej.    
2. MATERIAŁY 
Do wykonania przyłączy stosuje się następujące materiały: 
- rury i kształtki z PEHD PE100 SDR11 PN16 o średnicy ∅50/4,6 mm i ∅40/3,7 mm, 
- rury i kształtki z litego PVC SDR34 S 16,7 kl. S z kielichami o średnicy Ø160/4,7mm, 
- rury ochronne: 
 - dwudzielne z tworzyw sztucznych z dopasowanymi do średnicy manszetami dla zabezpieczenia kabli, 
 - karbowane z tworzyw sztucznych ∅110mm z dopasowanymi do średnicy manszetami, 
- armatura przyłącza zgodna z Dokumentacją Projektową, 
- taśma lokalizacyjna koloru niebieskiego, 
- studnia wodomierzowa Ø1200mm - kręgi betonowe, kręgi bet. denne, konusy studzienne, płyta pokrywowa, włazy 

żeliwny, podwójny typu lekkiego, stopnie złazowe żeliwne, cegła kanalizacyjna, zaprawa cementowa, beton 
hydrotechniczny C12/15 i C16/20, materiały hydroizolacyjne, przejścia szczelne o średnicach dostosowanych  
do średnicy rur, 

- studzienki kanalizacyjne Ø425mm z tworzyw sztucznych z włazem kl. A – komplet proponowany przez jednego 
producenta, 

- studzienki kanalizacyjne Ø1000mm - kręgi betonowe, kręgi bet. denne, konusy studzienne, płyta pokrywowa, włazy 
kl. A i B, stopnie złazowe żeliwne, cegła kanalizacyjna, zaprawa cementowa, beton hydrotechniczny C12/15  
i C16/20, materiały hydroizolacyjne, przejścia szczelne o średnicach dostosowanych do średnicy rur, 
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- kruszywa na podsypkę i obsypkę – piach. 
Wszystkie wymienione materiały należy składować zgodnie z wytycznymi ich producentów i obowiązującymi przepisami. 
3. SPRZĘT 
W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziemnych i wykończeniowych: 
- samochód ciężarowy - wywrotka, 
- żurawi budowlanych samochodowych, 
- koparek przedsiębiernych,  
- ładowarek, 
- spycharek kołowych, 
- sprzętu do zagęszczania gruntu, 
- wciągarek mechanicznych, 
- zestawu igłofiltrów, 
- beczkowozów, 
- szalunków typu ciężkiego. 
4. TRANSPORT 
Rury i pozostałe materiały wykazane w pkt. 2 mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem zgodnie z zaleceniami ich producenta. 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
5.2 Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków 
osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzanymi 
przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi. 
Istniejące uzbrojenie, w postaci kabli, na skrzyżowaniach z budowanym uzbrojeniem zabezpieczyć poprzez 
zamontowanie na nich dwudzielnych rur ochronnych z tworzyw sztucznych o dł. min. 3,0m – zamknąć manszetami. 
5.3 Roboty ziemne i montażowe 
Rurociągi układać metodą wykopową. Wykopy należy wykonać jako otwarte obudowane szalunkiem.  
Przy wykonywaniu wykopów nie wolno dopuścić do przekroczenia projektowanej głębokości wykopu.  
Roboty wykopowe prowadzić w ten sposób, aby zabezpieczyć wykop przed napływem wód opadowych. 
Rur układać na podsypce  z  piasku  o  grubości  nie  mniejszej  jak  20cm i zagęszczeniu 95%.  Materiał podsypki 
powinien spełniać następujące wymagania: nie powinien zawierać cząstek o wymiarach większych niż 20mm, nie może 
być zmrożony, nie może zawierać żadnych ostrych kamieni i innych przedmiotów, które mogłyby spowodować 
uszkodzenie rury. 
Powierzchnia  zagęszczonego  piasku   w  obrębie  kąta  90°  powinna  mieć  dno wyprofilowane  zgodnie   
z projektowanym  spadkiem  i  stanowić  podłoże  nośne  dla  rury. 
Zasypka  ułożonego  przewodu  składa  się  z  dwóch  warstw: 
- warstwy  ochronnej  rury o wysokości  30cm  ponad  wierzch, 
- warstwy  do  powierzchni  terenu. 
Zasypkę  prowadzić  trzema  etapami: 
etap I  -  wykonanie  warstwy  ochronnej  -  obsypka  rury gr. 30 cm - wykonać z piasku sypkiego bez grud i kamieni.      
                Obsypkę należy zagęszczać z zachowaniem szczególnej ostrożności z uwagi na kruchość materiału, z którego   
                wykonane są rury;  
etap II -    wykonanie  obsypki  w  miejscach  połączeń  po  próbie  szczelności  rur  na  złączach;  
etap III - zasypka wykopu gruntem rodzimym z jednoczesnym zagęszczeniem oraz rozbiórkę zabezpieczenia ściany. 
Zasypkę wykopu powyżej obsypki wykonuje się  warstwami z gruntu rodzimego, z wyjątkiem gruntów spoistych z 
jednoczesnym zagęszczeniem. Wskaźnik zagęszczenia Js=1,0 do głębokości 1,2m i powyżej głębokości 1,2m  Js=0,98. 
Połączenie rur należy wykonywać w sposób następujący: 
- rury z PE przez zgrzewanie elektrooporowe, 
- rury z PVC fabryczne uszczelki gumowe. 
Armaturę należy montować zgodnie z Dokumentacja Projektową. 
Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30˚C. 
5.4.  Studzienki  
Sposób wykonania studzienek zawiera Dokumentacja Projektowa. 
5.6.  Izolacje 
Elementy betonowe użyte do budowy powinny być zabezpieczone przed korozją. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością 
zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o obowiązujące przepisy.   
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich normach 

przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami, 
- badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpieczenia, 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego, 
- badanie ułożenia przewodu na podłożu, 
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- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
- badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 
- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 
- badanie zabezpieczenia przewodu - rury ochronne, 
- badanie wykonania studni, 
- badanie wykonania i sprawdzenie montażu armatury, 
- badanie szczelności całego przewodu. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest szt. (sztuka) wykonanego i odebranego przyłącza.  
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z budową 
przyłączy, a mianowicie: 
- roboty przygotowawcze, 
- roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
- przygotowanie podłoża, 
- roboty montażowe wykonania rurociągów, studni, armatury, 
- próby szczelności przewodów, 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. 
8.2 Odbiór końcowy 
Odbiorowi końcowemu podlega: 
- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na sprawdzeniu 

protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych), 
- badanie szczelności przewodu, 
- badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących w zakresie badań 

fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo omówione, 
wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania 
(badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ  
na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena 1szt. wykonanego i odebranej przyłącza obejmuje: 
- oznakowanie robót, 
- dostawę materiałów, 
- wykonanie robót przygotowawczych, 
- wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem ścian wykopu i ewentualnym jego odwodnieniem, 
- przygotowanie podłoża, 
- ułożenie rur,  
- montaż studni,  
- montaż armatury, 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych przepisami. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-87/B-01060  Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia. 
PN-80/B-01800  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.  Konstrukcje betonowe i żelbetowe.   Klasyfikacja  

i określenie środowisk. 
PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.  Konstrukcje betonowe i żelbetowe.   Ochrona 

materiałowo-strukturalna. Wymagania. 
PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie  wykonywania i  badania przy odbiorze. 
PN-88/B-06250  Beton zwykły. 
PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-81/B-10725  Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1610:2002   Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
PN-87/B-01070:2002Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia.   Terminologia. 
PN-92/B-10735   Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-74/C-89200  Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 
BN-80/6366-08  Rury ciśnieniowe z polipropylenu. Wymagania i badania. 
BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne. 
BN-66/6774-01  Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Żwir i  pospółka. 
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ST.01.02.00.  WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE - CPV 45330000-9    
 

 

1. WSTĘP  
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dla instalacji 
sanitarnych w wc budynku Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) w Olszynie, ul. Klonowa 3.  
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wyżej 
wymienionych. 
1.3 Zakres robót objętych ST 
Zakres robót niniejszej ST obejmuje roboty instalacyjne w zakresie budowy instalacji:  
- wody zimnej i ciepłej, 
- kanalizacji sanitarnej. 
 
 

ST.01.02.01.  INSTALACJA WODY - CPV 45332000-3 

 

1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót dla instalacji 
wody zimnej i ciepłej. 
1.2 Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
opisywanych robót. 
1.3 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu: 
– poziomów, pionów i gałązek instalacji wody, 
– podejść pod projektowane przybory sanitarne, 
– prób szczelności, 
– izolacji przewodów instalacji, 
– montażu elektrycznych przepływowych podgrzewaczy wody. 
2. MATERIAŁY 
Do wykonania instalacji wody zimnej i ciepłej stosuje się następujące materiały: 
- rury i kształtki ze stali ocynkowanej o średnicach zgodnych z projektem budowlanym (PB),  
- armatura zgodna z Dokumentacją Projektową, 
- jednopunktowe przepływowe elektryczne podgrzewacze wody o mocy 3,5-4,5 kW - podumywalkowe, 
- izolacja termiczna z pianki poliuretanowej o grubościach zgodnych z obowiązującymi przepisami, 
- drzwiczki rewizyjne zamykające zawory odcinające. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do budowy powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu podręcznego i narzędzi 
monterskich do wykonania instalacji z rur stalowych. 
4. TRANSPORT 
Rury i pozostałe materiały wykazane w pkt. j.w. mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem zgodnie z zaleceniami ich producenta. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Montaż instalacji  
Instalacja wody zimnej będzie zasilana z projektowanego, przyłącza wody.   
Za zestawem wodomierzowym i zaworem antyskażeniowym zlokalizowanym w studzience wodomierzowej wykonać 
rozgałęzienie z zaworami odcinającymi i wyprowadzić dwa przewody z PE100 Ø40/3,7 mm – jeden z nich będzie 
stanowił zasilanie dla przebudowywanych sanitariatów, natomiast drugi dla pozostałej części budynku OSP.   
Przewód zasilający dla przebudowywanych sanitariatów wprowadzić pod fundamentem do budynku przez posadzkę  
do wc kobiet, a następnie instalację  rozprowadzić w bruzdach ściennych (pod tynkiem) do każdego projektowanego 
urządzenia wymagającego zasilania wodą 
Instalację wody wykonać z rur stalowych ocynkowanych o średnicach podanych w PB wg PN-64/H-74200 łączonych 
przy pomocy łączników wg PN-67/H-74393 ocynkowanych.  
Zastosowane rury izolować  izolacją  z  pianki  poliuretanowej lub spienionego polietylenu o grub. zgodnej  
z obowiązującymi przepisami. 
Przy umywalkach zamontować zgodnie z PB i instrukcją producenta przepływowe elektryczne podgrzewacze wody, 
stanowiące źródło wody ciepłej. 
5.2 . Montaż armatury 
Należy montować armaturę zgodną z Dokumentacją Projektową. 
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Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy instalacji, w której jest zainstalowana.  
Armatura po sprawdzeniu prawidłowość działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna dla obsługi  
i konserwacji. 
Armaturę należy montować na przewodach tak żeby, kierunek przepływu wody w instalacji był zgodny z oznaczonym na 
armaturze. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością 
określoną w obowiązujących przepisach, zaakceptowaną przez Inżyniera. 
6.1 Badanie szczelności 
Badanie to należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd. 
Badanie to powinno być przeprowadzone wodą. Stosowanie sprężonego powietrza dopuszcza się tylko podczas 
odbiorów częściowych. Podczas badania zabrania się podnoszenia ciśnienia ponad wartość ciśnienia próbnego.   
Przed przystąpieniem do badania instalacja powinna być skutecznie przepłukana wodą z prędkością 2m/s. Czynność tą 
należy wykonać przy dodatniej temperaturze, a budynek, w którym znajduje się instalacja nie może być przemarznięty.  
Próbę  ciśnieniową wykonać zgodnie  z  normą  PN-M-02650.   
Próbę szczelności instalacji wody należy przeprowadzić przy ciśnieniu 1,5 razy większym od ciśnienia roboczego 
(4,5atm.), nie większym jednak niż ciśnienie maksymalne poszczególnych elementów systemu (6,0atm). 
Próbę należy przeprowadzić jako wstępną i zasadniczą. Podczas próby wstępnej należy w okresie 30 minut wytworzyć 
dwukrotnie ciśnienie próbne w odstępach co 10 minut. 
Po ostatnim uzupełnieniu ciśnienia do wartości próbnej, w okresie następnych 30 minut ciśnienie nie powinno obniżyć 
się więcej niż o 10%. 
Próba zasadnicza odbywa się zaraz po próbie wstępnej i trwa 24 godziny. W tym czasie dalszy spadek ciśnienia nie 
powinien być większy niż 0,2 bara od ciśnienia odczytanego po próbie wstępnej. 
Podczas próby szczelności należy również wizualnie sprawdzić szczelność złącz. 
W przypadku rozprowadzeń rur w przegrodach, podczas ich zalewania betonem, rury powinny pozostawać pod 
ciśnieniem minimum 3 bary. Zalecane jest 6 bar. Wymaganie to jest podyktowane możliwością mechanicznego 
uszkodzenia rur w fazie wykonywania prac budowlanych i łatwego ewentualnego wykrycia oraz szybkiego usunięcia 
uszkodzenia. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest szt. (sztuka) wykonanej i odebranej instalacji.  
8. ODBIÓR ROBÓT 
Szczegółowy zakres badań  odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy inwestorem i wykonawcą, z tym 
że powinny one objąć co najmniej: 
– badanie szczelności, 
– zabezpieczenie instalacji wody zimnej i ciepłej przed przekroczeniem granicznych  wartości  ciśnienia i temperatury. 
8.1 Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji wody 
Przed przystąpieniem do wykonania instalacji wody należy dokonać odbioru międzyoperacyjnego dla robót budowlanych 
związanych z późniejszym wykonaniem instalacji - umiejscowienie i wymiary otworów dla wykonania przejść przewodów 
przez przegrody budowlane i bruzd pod rury. 
Po wykonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół. 
8.2 Odbiór techniczny - częściowy instalacji wody 
Odbiór techniczny — częściowy powinien być przeprowadzony dla tych elementów lub instalacji, dla których zanika 
dostęp w wyniku postępu robot. 
Dotyczy to przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowanych. 
Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, jednak bez oceny prawidłowości 
działania całego urządzenia. 
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność 
wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. 
Do protokółu należy załączyć protokóły niezbędnych badań odbiorczych. 
8.3 Odbiór techniczny - końcowy instalacji wody 
Instalacje powinny być przedstawione do odbioru technicznego - końcowego po spełnieniu następujących warunków: 
- zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacjach, łącznie z wykonaniem  izolacji cieplnej, 
- instalacje wypłukano i napełniono wodą, 
- dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem  pozytywnym. 
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
- projekt techniczny powykonawczy instalacji z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w 

czasie budowy, 
- dziennik budowy, 
- obmiary powykonawcze, 
- protokóły odbiorów międzyoperacyjnych, 
- protokóły odbiorów technicznych częściowych, 
- protokóły wykonanych badań odbiorczych, 
- instrukcje obsługi i gwarancji wbudowanych wyrobów. 
W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić wyżej wymienione dokumenty i uruchomić instalację. 
W szczególności należy skontrolować: 
- użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia, 
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- prawidłowość wykonania połączeń, 
- jakość zastosowania materiałów uszczelniających, 
- wielkość spadków przewodów, 
- odległość przewodów względem siebie i od przegród budowlanych, 
- prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległość między podporami, 
- jakość wykonania izolacji cieplnej, 
- zgodność wykonania instalacji z projektem. 
Odbiór techniczny - końcowy, kończy się protokolarnym przejęciem instalacji wody do użytkowania. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wiadomości dotyczące płatności podano w ST Wiadomości ogólne.   
Cena winna obejmować: 
- dostawę materiałów, 
- wykonanie robót przygotowawczych, 
- wykonanie bruzd, 
- ułożenie przewodów,  
- montaż armatury i urządzeń, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych przepisami, 
- izolację instalacji, 
- zakrycie lub obudowę instalacji. 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
PN-092/B-01706     Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 
PN-84/B-01701       Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach 
PN-8 l/B-10700.00  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i   badania przy odbiorze. Wspólne   

   wymagania i badania. 
 
 

SST.01.02.02.    INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ - CPV 45332000-3 

 

1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót dla 
instalacji kanalizacji sanitarnej.  
1.2 Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
opisywanych robót. 
1.3  Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu: 
– poziomów i pionów kanalizacyjnych, 
– podejść pod projektowane przybory sanitarne, 
– montażu przyborów sanitarnych, 
– prób szczelności, 
– izolacji przewodów instalacji. 
2. MATERIAŁY 
Do wykonania instalacji kanalizacyjnej stosuje się następujące materiały: 

- rury i kształtki z PVC o średnicy podanych w PB, 
- elementy mocujące, 
- armatura, urządzenia i przybory sanitarne zgodne z Dokumentacją Projektową. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do wykonania budowy instalacji powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu 
podręcznego i narzędzi monterskich. 
4. TRANSPORT 
Rury i pozostałe materiały wykazane w pkt. j.w. mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem zgodnie z zaleceniami ich producenta. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Montaż przewodów instalacji kanalizacyjnej 
Prowadzenie instalacji powinno być zgodne z zaleceniami norm: PN-81/C-10700 „Instalacje kanalizacyjne. Wymagania  
i badania przy odbiorze”.  
Projektowane piony i podejścia pod przybory wykonać z rur PVC kielichowych uszczelnionych fabrycznymi uszczelkami 
gumowymi.  
Na  pionach  na  wysokości  0,8-1,0m  nad  posadzką  zamontować  rewizje. Dojście do rewizji zaopatrzyć w stalowe, 
malowane proszkowo (białe) drzwiczki rewizyjne o wymiarach 20x30cm.  
Nad  dachem  piony  kanalizacyjne  należy  zakończyć  wywiewką  z  PVC.   
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Ze względów estetycznych całość przewodów należy układać pod posadzką oraz w bruzdach ściennych i obudowach  
k-g.  
Przewody należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą obejm pod kielichami. Na przewodach pionowych należy 
stosować na kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stałe zapewniające przenoszenie obciążeń rurociągów 
i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczać rurociąg przed dociskiem. Wszystkie 
elementy przewodów spustowych powinny być mocowane niezależnie. 
W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzą przez przegrody budowlane, pomiędzy ścianką rur, a krawędzią 
otworu w przegrodzie budowlanej powinna być pozostawiona wolna przestrzeń wypełniona materiałem utrzymującym 
stale stan plastyczny. W miejscach przejść przewodów przez przegrody budowlane nie wolno wykonywać żadnych 
połączeń. 
Przewody kanalizacyjne powinny być układane kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków.  
Przewody kanalizacyjne powinny być prowadzone poniżej przewodów instalacji wody i przewodów elektrycznych. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością 
określoną w obowiązujących przepisach, zaakceptowaną przez Inżyniera. 
6.1. Badanie szczelności 
Badanie to należy przeprowadzić przed zakryciem instalacji. Spustowe przewody kanalizacyjne należy sprawdzić na 
szczelność przy swobodnym przepływie przez nie wody. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest szt. (sztuka) wykonanej i odebranej instalacji.  
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji kanalizacyjnej 
Odbiorowi temu podlegają: 
- przebieg tras instalacji, 
- szczelność połączeń, 
- sposób prowadzenia i mocowania przewodów, 
- lokalizacja przyborów sanitarnych. 
Dla wszystkich robót ulegających zakryciu np. ułożenie przewodów w ścianach należy przeprowadzić próby szczelności.   
Po wykonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół. 
8.2 Odbiór częściowy instalacji kanalizacyjnej 
Odbiór częściowy powinien być przeprowadzony dla tych elementów lub instalacji, dla których zanika dostęp w wyniku 
postępu robot. 
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność 
wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. 
Do protokółu należy załączyć protokóły niezbędnych badań odbiorczych. 
8.3 Odbiór techniczny - końcowy instalacji kanalizacyjnej 
Instalacje powinny być przedstawione do odbioru technicznego - końcowego po spełnieniu następujących warunków: 
- zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacjach,  
- dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem  pozytywnym. 
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
- projekt techniczny powykonawczy instalacji z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w 

czasie budowy, 
- dziennik budowy, 
- obmiary powykonawcze, 
- protokóły odbiorów międzyoperacyjnych, 
- protokóły odbiorów częściowych, 
- protokóły wykonanych badań odbiorczych, 
- instrukcje obsługi i gwarancji wbudowanych wyrobów. 
W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić wyżej wymienione dokumenty i uruchomić instalację. 
W szczególności należy skontrolować: 
- użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia, 
- prawidłowość wykonania połączeń, 
- jakość zastosowania materiałów uszczelniających, 
- spadek przewodów, 
- odległość przewodów względem siebie i od przegród budowlanych, 
- prawidłowość wykonania odpowietrzeń, 
- prawidłowość wykonania mocowań przewodów, 
- zgodność wykonania instalacji z projektem. 
Odbiór techniczny - końcowy, kończy się protokolarnym przejęciem instalacji kanalizacyjnej do użytkowania. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wiadomości dotyczące płatności podano w ST Wiadomości ogólne. 
Cena winna obejmować: 
- dostawę materiałów, 
- wykonanie robót przygotowawczych, 
- wykonanie bruzd, 
- ułożenie przewodów,  
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- montaż urządzeń, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych przepisami, 
- zakrycie lub obudowę instalacji. 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
PN-84/B-01701        Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach. 
PN-8 l/B-10700.00   Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i   badania przy odbiorze.    

Wspólne wymagania i badania. 
PN-81/B-10700.02   Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-70/N-01270.01    Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne 
PN-70/N-01270.03    Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przysyłania czynników 
PN-70/N-01270.14    Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania 
PN-EN 12056-1:2002Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku 


