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Niniejsza Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót  stanowi opracowanie zawierające 
wymagania w zakresie sposobu wykonania robót budowlano-montażowych instalacji  centralnego 
ogrzewania, zimnej wody, centralnej ciepłej  wody i kanalizacji  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym    
przy ul. Willowej 6 w Warszawie. 
Zakres prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru robót określony jest w 
opisach do poszczególnych pozycji przedmiaru robót w odpowiednich Katalogach Nakładów 
Rzeczowych. 
Wykonawcę robót obowiązuje stosowanie się do: 

- Warunków technicznych wykonania i odbioru robót  w budownictwie 
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane 
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 w spr. Dziennika budowy oraz z dnia 

6.02.2003 w spr bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
- Ogłoszenia zawierającego dane dot. bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
- przepisów związanych. 

W dalszej części opracowania niniejsza specyfikacja jest określana jako ST. 
 
ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA 
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1. ST0 Specyfikacja ogólna 

1. Część ogólna 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
Remont centralnego ogrzewania,  instalacji  zimnej wody , ciepłej  wody i kanalizacji w budynku 
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Willowej 6 w Warszawie. 

 
Kod Główny: CPV 45000000-7 Roboty budowlane 
- CPV-45110000-1 W zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 
- CPV-45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
 

1.2. Zakres stosowania niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) 
ST stanowi podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji technicznych (SST) stosowanych jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot związanych z wykonaniem robót dla 
realizacji zadania wymienionego w pkt 1.1. 

 
1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawą Prawo Budowlane, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych. 

1.4. Zakres robótZakres robót budowlanych i instalacyjnych  

− roboty rozbiórkowe i demontażowe / przewody starych instalacji sanitarnych ,zlewy, wanny, 
brodziki, umywalki – istniejące, miski WC  

− rozbiorka posadzki betonowej i ręczne wykopy w piwnicy dla wymiany instalacji kanalizacji 
podposadzkowej 

− przebicia w ścianach i stropach 
− wykonanie bruzd 
− montaż rurociągów instalacji co, zw, ccw, kanalizacji  
− montaż wywiewek 
− zabudowa fragmentów instalacji płytą G-K 
− izolacja termiczna rurociągów 
− uzupełnienie starych tynków  
− miejscowe malowanie ścian i sufitów 
− wykonanie posadzki betonowej w pomieszczeniu węzła cieplnego i pompowni 
− montaż drzwi płycinowych 
− montaż armatury, przyborów sanitarnych i urządzeń 
– roboty poinstalacyjne 
– wywóz ziemi, gruzu i złomu 

 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe: 
- zapoznanie się z dokumentacją techniczną 
- montaż i demontaż sprzętu pomocniczego stosowanego przy wykonywaniu robot (pomosty, 

zabezpieczenia wykopów, wydzielenia miejsca robót w szatniach) 
- transport technologiczny 
- ustawienie, usunięcie oznakowań i zabezpieczeń stanowiska roboczego oraz rusztowań 

przenośnych umożliwiających wykonanie robot  
- obsługa sprzętu 
- przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych 
- udział w prowadzeniu obmiaru i odbioru robót 
- utrzymanie porządku w miejscu pracy 
- czynności związane z likwidacją stanowiska pracy 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania robót 
- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń BHP oraz wywieszenie znaków informacyjno-

ostrzegawczych 
- zabezpieczenie terenu budowy 
- posegregowanie i przygotowanie materiałów z demontażu do wywiezienia, lub przekazanie 

materiałów nadających się do wykorzystania Inwestorowi. 
      Powyższe roboty nie podlegają dodatkowej zapłacie. 
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Ponadto przygotowanie placu budowy, wywóz gruzu, zdemontowanych elementów oraz zabezpieczenie 
terenu prac w trakcie realizacji powinno uwzględniać czynny obiekt. 
 
1.5.  Informacja o terenie budowy 
Budynek   znajduje się w centrum Warszawy  w zabudowie zwartej. Bak wjazdu na teren posesji. 
Budynek 6-kondygnacyjny podpiwniczony, posadowiony na ogrodzonej posesji.  
Zaplecze dla materiałów budowlanych należy uzgodnić z Zarządcą budynku. 
Teren nie jest strzeżony (ma to wpływ na konieczność zabezpieczenia przed kradzieżą i dewastacją). 
Zamawiający w  terminie określonym w Umowie z Wykonawcą Robót (WR) przekaże protokolarnie 
Wykonawcy Teren Budowy, wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi, dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i  komplet ST 
Możliwość usytuowania zaplecza socjalnego na terenie obiektu uzgodnić z użytkownikiem. 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót w sposób umożliwiający użytkowanie budynku.  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia plan 
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy, harmonogram robót.  
W zależności od postępu prac i organizacji robót plan ten będzie na bieżąco aktualizowany. W planie 
należy uwzględnić potrzeby i specyfikę obiektu. 
Wszystkie urządzenia zabezpieczające, tablice, pomosty, wygrodzenia, zadaszenia będą akceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
 
Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, sygnały i znaki ostrzegawcze i wszelkie środki niezbędne do ochrony robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną. 
1.6.  Ochrona środowiska i wykonywanie robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. Opłaty i kary za wszystkie przekroczenia przepisów i norm o ochronie 
środowiska naturalnego w trakcie realizacji robót obciążają Wykonawcę  
W okresie trwania i wykonywania robót Wykonawca będzie: 

- utrzymywać teren robót w należytym porządku, 
- stosować się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 

robót oraz unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich , a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania, 

- nie stosować urządzeń powodujących nadmierny hałas i drgania uciążliwe dla wykładowców i 
dzieci.  
W przypadku prowadzenia robót głośnych i uciążliwych należy w porozumieniu ze służbami Inwestora 
określić zasady ich prowadzenia, 

 
Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na uniknięcie: 

- zanieczyszczenia zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi (żywice, 
rozpuszczalniki, farby itp.) 

- nie zanieczyszczać pyłami, gruzem i innymi odpadami przyległych do placu budowy pomieszczeń, 
placów i dróg dojazdowych, 

Uzyskany podczas rozbiórki gruz i inne odpady, nie przeznaczone do ponownego wbudowania lub innego 
wykorzystania, wywozić na składowisko wskazane przez organ Ochrony Środowiska i uzgodnione z 
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, 
Plac budowy oraz place składowe i drogi dojazdowe utrzymywać w należytym porządku, 
chronić obiekt i pomieszczenia oraz teren przyległy przed możliwością powstania pożaru. 
1.7.  Ochrona p.poż 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ochrony ppoż. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt ppoż, wymagany przepisami. Materiały łatwopalne będą 
składowane zgodnie z przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem 
 wywołanym jako rezultat realizacji robót. 
 
1.8. Ochrona i utrzymanie robót. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego 
1.9. Ochrona własności publicznej i prawnej. 
Wykonawca odpowiada w trakcie prowadzenia robót za ochronę instalacji i urządzeń (przebiegających 
przez lub w pobliżu placu budowy i te, z których WR będzie korzystał) zamontowanych na zewnętrz i 
wewnątrz obiektu, takich jak instalacja elektryczna, odgromowa, kratki ściekowe, studnie chłonne 
istniejąca infrastruktura techniczna w tym elementy budowlanych (istniejące mury oporowe, mury siatki 
ogrodzenia, drzwi stalowe, schody itp), w strukturę, których będzie ingerował. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń oraz elementów 
infrastruktury budowlanej w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego ich uszkodzenia 
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić bezzwłocznie Inwestora oraz będzie współpracować przy 
dokonaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie w/w 
uszkodzenia. 
1.10. BHP. 
Wykonawca we własnym zakresie przeprowadzi szkolenie stanowiskowe dla wszystkich pracowników 
zatrudnionych przy realizacji zamówienia. 
Podczas realizacji robot Wykonawca będzie przestrzegać obowiązujących przepisów dot. BHP m.in.: 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 w sprawie minimalnych wymagań dotyczących 
BHP w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy /Dz.U. nr 91 poz.1596/ z 
późniejszymi zmianami /Dz.U.2003 nr 178 poz.1745/ 
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.08.2003r w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu Rozporządzenia ministra Pracy i polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów BHP 
/Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650/ 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie BHP 
/Dz.U. 2004 nr 180 poz.1860/ 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860). 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn 
wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w 
rejestrze wypadków przy pracy (Dz. U. 1998 nr 115 poz. 744) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2004 nr 
14 poz. 117). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401). 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2002 nr 
217 poz. 1833). 
Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 19 marca 1954 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze przenośników (Dz. U. 1954 nr 13 poz. 51). 
 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Pracownicy wykonujący roboty demontażowe powinni być zapoznani z programem robót, sposobami 
demontażu, a także powinni być poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania. Pracownikom 
należy wydać odzież i obuwie robocze, a także środki ochrony indywidualnej, stosownie do rodzaju 
wykonywanej pracy.  
Pracownicy powinni być poinstruowani o obowiązku stosowania w czasie pracy przydzielonych środków 
ochrony osobistej. 
Środki ochrony osobistej powinny mieć wymagany certyfikat na znak bezpieczeństwa i powinny być  
oznaczone tym znakiem. Do środków ochrony osobistej należą: kaski ochronne, rękawice ochronne, a w 
przypadkach koniecznych także okulary ochronne.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie prowadzenia robót. 
Wykonawca robót (WR) ma obowiązek wykonania oddzielenia pomieszczeń poddawanych remontowi od 
reszty budynku i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich (w tym dzieci). 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z BHP nie podlegają odrębnej zapłacie. 

 2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Wykonawca zobowiązany jest do zachowania określonych materiałów, producentów, typów 
urządzeń oraz rozwiązań projektowych. 
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 Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatów 
zgodności i atestów, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych 
materiałów i urządzeń.  

Obowiązkiem Wykonawcy jest upewnienie się, że zastosowane urządzenia posiadają aktualne certyfikaty 
zgodności lub atesty, dopuszczenia, etc. i mogą być dostarczone przez dostawców w wymaganym 
terminie. W przeciwnym wypadku, a także jeśli zachodzi konieczność zmiany typu bądź wielkości 
zamawianego urządzenia (np. jeśli w momencie składania zamówienia wyspecyfikowane w Projekcie 
Przetargowym urządzenia nie są już produkowane), należy niezwłocznie wystąpić o zgodę na zmianę typu 
(producenta) urządzenia. Wszelkie zmiany typów, wielkości urządzeń i materiałów, przyjętych rozwiązań 
w stosunku do Projektu wymagają zatwierdzenia przez Inwestora i Projektanta. Elementy, których typ 
(producent) nie zostały określone (np. rury stalowe, kanały wentylacyjne, materiały montażowe) muszą 
odpowiadać aktualnym wydaniom Polskich Norm i spełniać obowiązujące wymagania. Jakość montażu 
elementów instalacji (przewody rurowe, kanały wentylacyjne, etc.) podlega zatwierdzeniu przez Inwestora. 

Wszystkie materiały, urządzenia lub inne wyroby użyte do wykonania robót budowlanych powinny 
spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, świadectwa 
dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodności wymagane lub dobrowolnie stosowane przez 
producentów. 
Wyroby instalowane w obiekcie powinny odpowiadać wymaganiom jakościowym w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powinny posiadać deklaracje zgodności lub oznakowanie CE zgodnie 
z Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z 
późniejszymi zmianami).  
Wyroby nie podlegające obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji powinny mieć udokumentowaną dobrą 
jakość i spełniać wymagania bezpieczeństwa pracy oraz być właściwe z punktu widzenia celu, któremu 
mają służyć. 
Wyroby, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy należy stosować zgodnie z Aprobatą Techniczną 
Producenta wyrobu. (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004 r. Nr 249 
poz. 2497). 
Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 
ustawy Prawo Budowlane oraz być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 
2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2041). 
Materiały budowlane muszą być oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie i muszą posiadać informację od producenta zawierającą: 
a. określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany; 
b. identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek i klasę 
według Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej; 
c. numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą potwierdzono 
zgodność wyrobu budowlanego; 
d. numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności; 
e. inne dane, jeżeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej; 
f. nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny 
zgodności wyrobu budowlanego. 
Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty świadczące, że 
wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy  Prawo 
Budowlane. 
 
Dopuszcza się stosowanie materiałów równorzędnych lub wyższej jakości. Zmiany te muszą być 
uzgodnione z Inwestorem i Projektantem. 
3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i nie wpłyną na degradację środowiska lub 
uszkodzenie infrastruktury technicznej. 
4. Transport i składowanie 
Urządzenia będą dostarczane na plac budowy transportem samochodowym.  
Na terenie budowy przewiduje się transport ręczny. 
 
4.1.     Rury 



6 
 

Rury proste w wiązkach lub luzem muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku 
i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.           
4.2.      Urządzenia i armatura 
Dostarczone na budowę urządzenia i armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Urządzenia i 
armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. Urządzenia i armatura specjalna powinny być 
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy 
przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
4.3.      Izolacja termiczna 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomiesz-
czeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, 
ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie 
nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach 
przedmiotowych. 
4.4.     Materiały budowlane dostarczane będą w opakowaniach fabrycznych. Należy przestrzegać zasad 
podanych przez Producenta 
5. Wymagania dotyczące wykonania  robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją (SST) i poleceniami i Inspektora Nadzoru. 
 
5.1. Wymagania ogólne 
5.1.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 
 Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz dodatkowe 
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załącznik do umowy, a 
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona z „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych 
dokumentów. Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekroczyć dopuszczanego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST 
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu inwestycji, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
5.1.2. Dokumentacja projektowa – powykonawcza.  
Wykonawca w ramach umowy winien wykonać dokumentację powykonawczą całości wykonanych robót 
uwzględniającą: 
zmiany wynikłe w trakcie wykonywania prac, 
pisemne uzgodnienia odstępstw od projektu z Inwestorem i Projektantem, 
gwarancje, atesty i inne dokumenty związane z zastosowanymi urządzeniami i materiałami. 
  6. Kontrola jakości robót 
Wszystkie badania i pomiary związane z kontrolą jakości, (jeżeli będą wymagane) będą przeprowadzone 
zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania, stosować 
można wytyczne krajowe albo inne procedury jak instrukcje montażu lub instrukcje producentów 
urządzeń zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości 
lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót  cieplnych, 
wilgotnościowych). 
Kontrola w zależności od potrzeb obejmować będzie: 
 jakość użytego materiału 
atesty na materiały, armaturę i urządzenia 
świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie 
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oceny lub opinie higieniczne PZH 
aprobaty techniczne, certyfikaty 
zgodność wykonania robót z dokumentacja projektową, ST i normami 
jakość i trwałość wykonanych robót 
protokoły z pomiarów i badań / próby szczelności/ 
 
7. Obmiar robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
i ST w jednostkach określonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca w obecności IN. 
Wszelkie dane liczbowe odnoszące się do wielkości lub ilości poszczególnych elementów instalacji zawarte 
w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkości nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za właściwe parametry instalacji i odpowiednią ilość poszczególnych części składowych 
instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczególnych elementów instalacji jest spełnienie wymagań 
postawionych poszczególnym instalacjom (zapewnienie standardów jakościowych i ilościowych 
określonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych 
przez Inwestora). 
8. Odbiór robót  
Z uwagi na brak zamienników, odbioru robót należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.” Arkady, Warszawa 1988.” Odbioru robot należy 
dokonać komisyjnie przy udziale Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru 
technicznego instalacji. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wyko-nywania  
robót, 

- dziennik budowy, 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane  przez 

dostawców materiałów), 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,       
- protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji. 
- Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku 

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 
- protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia  usterek, 
- aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i  zupełnienia), 
- protokoły badań szczelności instalacji. 

 
9. Podstawa płatności 
Podstawą płatności są zapisy w umowie. 
10. Przepisy związane 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane / Dz. U. nr z 2019 poz. 1186 z dnia 21.05 2019 tekst  
jednolity z późniejszymi zmianami/  
- Ustawa z dnia 16.04 2004r o wyrobach budowlanych /Dz.U. 2004 Nr 92 poz.881/ 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
po winny odpowiadać budynki i ich usytuowanie . (Dz. U. z 2002 nr 75 poz. 690) z późniejszymi 
zmianami 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Część I - Roboty 
ogólnobudowlane. MBiPMB ITB, Warszawa 1977, wyd. II, 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe Arkady, Warszawa 1988. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom V Instalacje elektryczne 
Arkady, Warszawa 1988. 
Katalogi, aprobaty techniczne 
Polskie Normy wprowadzone do obowiązkowego stosowania m.in.: 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia 
wody /Dz.U. z dnia 31.01.2002 i z dnia 02.08.1970/ 
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SST-1 Szczegółowa specyfikacja techniczna. Roboty przygotowawcze, rozbiórki, 
demontaż , roboty ziemne 
 
1. Wstęp 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
Remont centralnego ogrzewania,  instalacji  zimnej wody , ciepłej  wody i kanalizacji w budynku 
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Willowej 6 w Warszawie. 
 
Kod Główny: CPV 45000000-7 Roboty budowlane 
- CPV-45110000-1 W zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 
 
1.2. Zakres stosowania niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST-1) 
SST 1 stanowi załącznik do dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot 
demontażowych , rozbiórkowych i przygotowawczych dla zadania wymienionego w pkt 1.1. 
 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST-1 sa zgodne z ustawa Prawo Budowlane, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, 
nomenklatura Polskich Norm i aprobat technicznych. 
 
1.4. Zakres robót 

• Demontaż starych instalacji co, zw., cw i kanalizacji – aparaty sanitarne istniejące  
• Rozbiórka posadzki betonowej 
• Przebicia w ścianach i stropach 
• Wykucie bruzd 
• Wykopy wewnątrz budynku – dla wymiany inst kanalizacji podposadzkowej 
•   zasypka z zagęszczeniem j.w. 
•   Demontaż piecyków gazowych 

2. Materiały 
 Dla robót demontażowych i rozbiórkowych materiały podstawowe nie występują 
3. Sprzęt 
Do rozbiórek i demontażu używa  sie dowolnego sprzętu 
4. Transport i składowanie 
Wg ST0 
5. Wykonanie robót 
5.1. Roboty demontażowe 
Przed rozpoczęciem robót teren należy wygrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP . 
Przed przystąpieniem do renowacji i tynkowania ścian należy przygotować podłoże poprzez odkucie 
odspojonych fragmentów . Z podłoża należy usunąć wszelkie nie właściwie przylegające do powierzchni 
ścian zaprawy, a ubytki wypełnić  zaprawa cementowo – wapienna lub tynkiem renowacyjnym.  
Odsłonięte części metalowe lub przechodzące przez tynki gipsowe powinny byc zabezpieczone przed 
korozja za pomocą powłoki malarskiej z farby ochronnej. 
 
Tynki, glazurę, terakotę , lastrico skuwać ręcznie lub przy użyciu dowolnego lekkiego sprzętu – należy 
szczególnie uważać , aby nie uszkodzić istniejącej warstwy izolacji pod szlichtą. 
 
Należy zabezpieczyć folia i płytą OSB gr 12mm  powierzchnie narażone na zanieczyszczenie.  
Podłoże powinno być sprawdzone i przygotowane.  
Bezpośrednio  przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy 
i substancji tłustych. Podłoże pod tynki musi być stabilne, suche i nie zmarznięte oraz wolne od 
zabrudzen i luźnych elementów. 
Obudowy, schody metalowe  demontować ręcznie 
5.2. Roboty ziemne 
Nie określa się wymagań dokładności tyczenia wykopu 
Zasypka i zagęszczenie gruntów w wykopach. 
Zagęszczenie gruntu w wykopach i nasypach – w podłożu nawierzchni określane jest na podstawie 
wskaźnika zagęszczenia Is. 
Wymagane wskaźniki zagęszczenia Is w wykopach i nasypach muszą mieć wartość zbliżoną do jedności 
lub równą 1.  
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Wykop należy zasypywać warstwami o gr. 15 cm starannie je zagęszczając. Do zasypywania należy użyć 
gruntu niezamarzniętego i bez zanieczyszczeń (w tym przypadku użyć do zasypania gruntu z wykopu). W 
trakcie zasypki należy wykonać wymianę gruntu w ilości 10% kubatury wykopów na piasek. Nadmiar 
ziemi wywieźć na zwałkę. 
6. Kontrola jakosci 
Wymagania podano w pkt 5 
7. Obmiar robót 
Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robót 
8 Odbiór robót 
Wszystkie roboty objete niniejsza SST podlegaja zasadom robót zanikowych 
9. Podstawa płatności 
Wymagania dotyczące płatności wg zapisu umowy 
10. Normy związane 
 
-  PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze. 
-  PN-56/B-06024 Wytyczne wykonania robót ziemnych. 
 
 

SST- 2 Szczegółowa specyfikacja techniczna dla instalacji centralnego ogrzewania, 
zimnej wody bytowej , centralnej cieplej wody i kanalizacji 
 
1. Cześć ogólna 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
Remont centralnego ogrzewania,  instalacji  zimnej wody , ciepłej  wody i kanalizacji w budynku 
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Willowej 6 w Warszawie. 
 
Kod Główny: CPV 45000000-7 Roboty budowlane 
- CPV-45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
 
1.2. Zakres stosowania niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST-2) 
SST 1 stanowi załącznik do dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot 
związanych z przebudowa i wykonaniem instalacji zimnej wody, cieplej wody i kanalizacji wewnętrznej dla 
zadania wymienionego w pkt 1.1. 
 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST-1 sa zgodne z ustawa Prawo Budowlane, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, 
nomenklatura Polskich Norm i aprobat technicznych. 
 
1.4. Zakres robót 
1.4.1. Zakres robót budowlanych i instalacyjnych 

- montaż rurociągów instalacji centralnego ogrzewania , zw i ccw z rur polipropylenu PP2 PN20 
- montaż rurociągów kanalizacji sanitarnej z rur z PVC łączonych na kielich z uszczelką gumową 

wargową  
-  montaż armatury i przyborów sanitarnych 
- Montaż grzejników 
- remont fragmentów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 
- próby i uruchomienie instalacji. 
-  wykonanie izolacji przewodów c.o.,ccw oraz zw. w piwnicy 

1.4.2. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
Zakres opisano w pkt 1.4. ST- 0 
2.Materialy  
Przewody  
Instalacja zimnej wody - rury z polipropylenu typ PP2 jednorodne SDR 6 - PN 20  
Instalacja ciepłej wody– rury z polipropylenu typ PP2 stabilizowane wkładką Al. SDR 6 - PN 20  
Instalacja kanalizacji sanitarnej – rury kielichowe z PVC i PVC-U w instalacji kanalizacji podposadzkowej 
Armatura, osprzęt i urządzenia  
Armatura na instalacji zimnej i ciepłej wody  



10 
 

- zawory kulowe odcinające o parametrach pracy T= 120ºC i Prob = 6 bar przy odbiornikach i na 
podejściach pionów zimnej wody i ciepłej wody  

- zawory termostatyczne do cwu MTCV-B Dn15 
- zawór antyskażeniowy EA 291NF Dn25 
- wodomierze mieszkaniowe jednostrumieniowe typu Js2,6 dla wody ciepłej i zimnej 
- zestaw podnoszenia ciśnienia : Q=4,4 m3/h,  H=16m 
–  biały montaż istniejący 

Armatura na instalacji centralnego ogrzewania  
- zawory kulowe odcinające o parametrach pracy T= 120ºC i Prob = 6 bar  
- na przewodach zasilających - zawory równoważące  ze spustem HYDROCONTROL VTR3  
-  na przewodach powrotnych – regulator róznicy ciśnień H-MAT DTR30 
- grzejniki stalowe członowe wg 
- grzejniki łazienkowe , drabinkowe 
- zawory termostatyczne grzejnikowe wraz z głowicą 

Armatura na instalacji kanalizacji 
− rewizje /czyszczaki/ na pionach Dz110, 
− wywiewki Dz160/110 
− zasuwa burzowa PVC Dz160 
− studzienka PVC Φ600mm 

 
Izolacja termiczna 
Izolacje termiczną  przewodów poziomych pod stropem piwnicy i podejść pod piony  - w instalacji ccw  
zw. oraz c.o. należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki PU w płaszczu z folii.  
Izolacje termiczną  przewodów poziomych zabudowanych , pionowych oraz odejść od pionu  należy 
wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki PE gr. 13mm.  
 
Otuliny musza posiadać aprobatę techniczna o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydana 
przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 
 Materiały ognioodporne 
Miejsca przejść przez przegrody pożarowe / ściany węzła cieplnego / należy uszczelnić szczeliwem o 
klasie odporności równej co najmniej klasie odporności ogniowej przegród przeciwpożarowych:  
-  elastyczna masa ognioodporna o klasie odporności ogniowej EI 60  zabezpieczająca   przejścia przez   
strefy zabezpieczenia pożarowego , stosowana przy montażu rur  niepalnych , stosowana dla rur o 
średnicy do Dn 25 włacznie 
-  osłony   / w ścianach po jednej osłonie z każdej strony, w stropie jedna osłona od strony piwnicy/ 
 
3.Sprzęt 
Sprzęt użyty w trakcie realizacji robót powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie, 
powinien być sprawny. 
 Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 
Do montażu należy stosować jedynie sprzęt zalecany przez producenta rur .tj: 
zgrzewarka 700x350 PJ 1 
zgrzewarka 1300x650 PJ 2 
statyw do zgrzewarki 
elektrody grzewcze 
zdzieraki do rur stabi 
nożyce 
przecinaki 
 
4 .Transport 
4.1. Rury 
Rury proste w wiązkach lub luzem musza być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i 
magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 
4..2. Urządzenia i armatura 
Dostarczone na budowę urządzenia i armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Urządzenia i 
armaturę nalewy składować w magazynach zamkniętych. Urządzenia i armatura specjalna powinny być 
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. 
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4..3. Izolacja termiczna 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w 
pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z 
PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie 
nie uszkodzone. 
 
5.Wykonanie robót 
5.1. Montaż rurociągów  
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. 
Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim 
materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu 
przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6-8 mm od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez 
przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich 
tulei zabezpieczających. 
Rozstaw podpor wg instrukcji Producenta : 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania 
przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 
uszkodzeń mechanicznych. 
 
Rurociągi instalacji co, zw i ccw z polipropylenu łączone beda przez zgrzewanie. 
Rurociągi instalacji kanalizacji sanitarnej z rur z PVC łączone na wcisk przy użyciu kształtek  kielichowych 
z uszczelką wargową. 
Wymagania ogólne określone sa „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania 
przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy 
betonowej i muru). 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja 
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne 
elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
Kolejność wykonywania robót: 
- wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
- przecinanie rur, 
- założenie tulei ochronnych, 
- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
- wykonanie połączeń. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia 
przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolna przestrzeń miedzy zewnętrzną ścianą 
rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim  materiałem termoplastycznym.  
 
5.2. Montaż armatury, przyborów i urządzeń 
Montaż armatury i urządzeń wykonać zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 
 
5.3. Badania i uruchomienie instalacji 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną i  zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. 
-oględziny ułożenia rur i przewodów na ścianach przed zakryciem 
-oględziny przepustów przez stropy i ściany 
-oględziny stanu i poprawności połączeń 
Instalacja przed zakryciem oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana 
próbie szczelności w czasie 24 godz cienieniem 
 0,6 MPa zw. i ccw  
 0,8MPa co. 
Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć i trzykrotnie przepłukać. 
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Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 
Po przeprowadzeniu próby szczelności i przepłukaniu instalacji wodą , wykonać regulację hydrauliczną 
instalacji.  
 
5.4. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
Roboty izolacyjne instalacji należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu 
próby szczelności. Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 
powierzchni izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy 
użyciu konwencjonalnych narzędzi. 
6.Kontrola jakości 
Wszystkie badania i pomiary związane z kontrola jakości, (jeżeli beda wymagane) beda przeprowadzone 
zgodnie z wymaganiami norm . 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania, stosować można wytyczne krajowe albo 
inne procedury jak instrukcje montażu lub instrukcje producentów urządzeń zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
7. Obmiar robót 
Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robót 
8. Odbiór robót 
Z uwagi na brak zamienników, odbioru robót należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.” Arkady, Warszawa 1988.” Odbioru robot należy 
dokonać komisyjnie przy udziale Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru 
technicznego instalacji. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
-dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 
robót, 
-dziennik budowy, 
-dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców 
materiałów), 
-protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
-protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
-zgodność wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy 
dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 
-Protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowię dotyczących usunięcia usterek, 
-aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
-protokoły badan szczelności instalacji. 
9. Podstawa płatności 
Podstawa płatności sa jednostki obmiarowe oraz zapisy w Umowie. 
10. Normy związane 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane / Dz. U. nr z 2019 poz. 1186 z dnia 21.05 2019 tekst  
jednolity z późniejszymi zmianami/  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim   
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie . (Dz. U. z 2002 nr 75 poz. 690) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Cześć I - Roboty 
ogólnobudowlane. MBiPMB ITB, Warszawa 1977, wyd. II, 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe Arkady, Warszawa 1988. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów  z tworzyw sztucznych wyd 1994 
Katalogi Producentów, aprobaty techniczne 
Polskie Normy wprowadzone do obowiązkowego stosowania m.in.: 
PN-B-02421:2000 – Izolacje 
PN-EN ISO 6708;1998 Elementy rurociągów. Definicja i dobór DN 
PN-B-12050:1996 – Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 
PN-EN ISO 15874-2:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i 
zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 2: Rury. 
PN-EN ISO 15874-3:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i 
zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 3: Kształtki. 
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PN-EN ISO 15874-5:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i 
zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie. 
PN-B-02421:2000 – Izolacje 
PN-EN ISO 6708;1998 Elementy rurociągów. Definicja i dobór DN 
  PN-EN-1717:2000 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody instalacjach wodociągowych i 
ogólne wymagania dot urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny 
 PN-EN 806-3 Wymagania dot wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej 
do spożycia cz. 3 Wymiarowanie przewodów 
 
SST-4 Szczegółowa specyfikacja techniczna dla robót budowlanych, montażowych  i 
wykończeniowych 

 
1. Cześć ogólna 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
Remont centralnego ogrzewania,  instalacji  zimnej wody , ciepłej  wody i kanalizacji w budynku 
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Willowej 6 w Warszawie. 
 
Kod Główny: CPV 45000000-7 Roboty budowlane 
Kod Główny: CPV- 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 
1.2. Zakres stosowania niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST-2) 
SST 1 stanowi załącznik do dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot 
związanych z przebudowa i wykonaniem instalacji zimnej wody, cieplej wody i kanalizacji wewnętrznej dla 
zadania wymienionego w pkt 1.1. 
 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST-1 sa zgodne z ustawa Prawo Budowlane, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, 
nomenklatura Polskich Norm i aprobat technicznych. 
 
1.4. Zakres robót 

- obudowa  poziomów płytami wodoodpornymi G-K gr 12 mm 
-  zamurowane bruzd i przebić 
- tynkowanie 
-  zaszpachlowanie powierzchni 
-  malowanie starych powierzchni ścian i sufitów 
-  montaż stolarki drzwiowej 
- malowane elementów metalowych 
-  położenie płytek ceramicznych na ścianach i podłodze 

 
2. Materiały budowlane 
Do prac remontowych renowacyjnych powierzchni murowych używać ogólnie dostępnych gotowych 
zapraw  i farb. Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 

2.1. Materiały do zabudowy z płyt G-K 
Płyta gipsowo-kartonowa 
Polska Norma PN-B-79405 swoim zakresem obejmuje płyty o następujących wymiarach: grubość 9,5; 
12,5; 15,0; 18,0 mm (dostępne na podstawie aprobat technicznych 6,5; 20 i 22 mm); szerokość: 600; 900; 
1200 i 1250 mm, długość od 2000 do 4000mm. 
Atest higieniczny HK/B/1397/0198 wydany przez PZHw Warszawie. 

− ognioodporne i wodoodporne na ruszcie z profili stalowych ocynkowanych U-50, U-75 
− ognioodporność klasy F-0,5-F2,0  

Ruszt stalowy systemowy 
− Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych CD oraz przyściennych UD. 

Przedłużenia odcinków profili nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkości 
pomieszczenia, dokonuje się przy użyciu łącznika wzdłużnego. Ruszt jest 
podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszaków gdy chodzi o sufit 
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obniżony (stopień obniżenia sufitu determinuje użycie pręta mocującego o 
odpowiedniej długości) lub przy pomocy łączników krzyżowych - gdy chodzi o sufit 
mocowany bezpośrednio do podłoża. 

− Konstrukcję rusztu sufitu obniżonego wykonuje się w formie dwuwarstwowej. Jednak w 
pomieszczeniach długich i równocześnie wąskich zasadne jest stosowanie rusztu 
pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje się również dla sufitów bezpośrednio 
mocowanych do stropów. 

− W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą używa się łączników 
krzyżowych. 

− W celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce profili nośnych opiera się między półkami 
profili UD mocowanych do ścian. 

− Konstrukcję stelażu ścian i sufitów z płyt gipsowo-kartonowych wykonać zgodnie z  
instrukcją producenta. 

Profile systemowe można podzielić na trzy grupy: 
−  profile ścienne przeznaczone do wykonywania konstrukcji lekkich ścian działowych. 
−  profile sufitowe do wykonywania konstrukcji sufitów podwieszanych oraz okładzin ściennych i 

sufitowych. Grubość blachy stalowej profili sufitowych wg instrukcji oferenta systemu lub zgodnie z 
Aprobatami Technicznymi wynosi 0,6 mm z tolerancją±0,07 mm lub 0,55 mm z tolerancją±0,03 mm. 

−  profile ościeżnicowe przeznaczone do osadzania drzwi w ścianach działowych oraz do wykonywania 
wzmocnień rusztu ścian w nietypowych rozwiązaniach. 

− Nie ma Polskiej Normy na profile do ścian i sufitów z płyt g-k, dobiera się je na podstawie 
indywidualnych Aprobat Technicznych. W niektórych aprobatach producentów profili ujęte są 
grubości blach mniejsze niż podane w Tabeli 1. Przy zakupie profili należy zwrócić uwagę na grubości 
blachy i producenta profilu, gdyż zastosowanie niesystemowych profili lub profili ze zbyt cienkiej 
blachy spowoduje utratę gwarancji systemowej na całą konstrukcję i utratę jej parametrów 
technicznych 

− (odporność ogniowa i izolacyjność akustyczna). 
wkręty odpowiadające odpowiednim aprobatom technicznym. 
 
2.2. Stolarka 
 Oscieżnice stalowe 
Odbiór materiałów powinien obejmować ocenę jakości elementów przeznaczonych do wmontowania, 
polegająca na sprawdzeniu: 

- zaświadczeń zaświadczeń  jakości i świadectw wystawianych przez producenta, 
- podstawowych wymiarów (dopuszczalnych odchyłka ± 1 mm), 
- zabezpieczenia antykorozyjnego: powłoki bez pęcherzy, odprysków, pęknięć, łuszczenia, 
- stanów powierzchni (bez ostrych krawędzi, uszkodzeń mechanicznych); 

Stolarka drzwiowa wewnętrzna 
Drzwi wewnętrzne płycinowe 
Zastosowanymi materiałami przy osadzaniu drzwi są: 

− skrzydła drzwiowe, 
− elementy łączące, 
− okucia, 
− akcesoria; 
Kontrola jakości powinna obejmować następujące badania: 
− sprawdzenie wymiarów – dopuszczalne odchyłki wymiarów wg PN-M-02139; 
− sprawdzenie wykonania skrzydła drzwiowego, na powierzchniach widocznych po zamontowaniu 
powinien być zapewniony styk krawędzi części połączonych, rama skrzydła drzwiowego powinna być 
prosta, bez skrzywień, skręceń, wichrowatości i trwałych odkształceń; 
skrzydło drzwiowe nie powinno wykazywać pęknięć, skrzywień, wichrowatości, odchyłka w wymiarach 
±1 mm; 
− sprawdzenie wykonania ościeżnicy drzwi – dopuszczalne przesunięcia płaszczyzn bocznych ramy 
ościeżnicy względem siebie nie powinny przekraczać ±0,3 mm; 
− sprawdzenie osadzenia i zamontowania okuć – konstrukcja wyrobu powinna zapewnić współosiowość 
zawiasów – dopuszczana odchyłka nie powinna przekraczać ±1 mm; 
− sprawdzenie działania drzwi – skrzydło drzwiowe pod wpływem siły przyłożonej do klamki lub gałki 
powinno się otwierać i zamykać swobodnie, bez zahamować, zgodnie z ich przeznaczeniem. Masa 
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obciążników zastępujących tę siłę przy dynamicznym zamykaniu skrzydła drzwiowego powinna wynosić 
więcej niż 2,5 kg. , 
− sprawdzenie niezawodności drzwi – drzwi powinny zachować sprawność działania po wykonaniu 
100000 cykli pracy skrzydła; 
− sprawdzenie izolacji akustycznej – wg PN-B-02151; 
− sprawdzenie infiltracji powietrza – infiltracja powietrza drzwi wewnętrznych wejściowych nie powinna 
być większa niż 1 m3 na 1 m długości szczeliny w ciągu 1 h, przy różnicy ciśnień ∆p = 10 Pa; 
 

2.3. Materiały tynkarskie 
Z uwagi na niewielki zakres robót tynkarskich zaleca się korzystanie z gotowych wyrobów workowanych. 
Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
Gips tynkarski lub budowlany (PN-B-30042:1997, PN-B-30041:1997)  
Gips naturalny z domieszką środków modyfikujących. 
 
2.5 . Materiały malarskie 
Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. 
Preparat gruntujący 
Emulsja głębokopenetrująca, wzmacniająca i zmniejszająca nasiąkliwość podłoża a także stanowiąca dobrą 
warstwę szczepną. 
Farby emulsyjne akrylowe 
Farba przeznaczona do matowych powłok. Odporna na uszkodzenia powłok. Do stosowania w 
pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Musi odznaczać się trwałością kolorów. Musi 
odznaczać się dobrym kryciem podłoża i wysoką odpornością na szorowanie. Musi zapewnić oddychanie 
ścian. Parametry techniczne nie gorsze niż: 
lepkość - 10000 ± 2000 mPa*s Brookfield 20rmp dysk 5 
gęstość -  1,44 ± 0,05 g/cm3 

pH - 8,5 ± 0,2 
czas schnięcia – ok.2 h 
Farby do malowania elementów  stalowych 
Farba podkładowa antykorozyjna spełniająca wymagania normy PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją 
Farby chlorokauczukowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002.posiadająca atest 
PZH  
 Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
- terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych, 
-     inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać   
 normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości  wydanym 
przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 
 
2.6. Beton min B-25 dla wykonania posadzki  
Z uwagi na niewielki zakres robót betonowych zaleca się korzystanie z gotowych wyrobów workowanych. 
 
2.7. Wyroby terakotowe  
Płytki podłogowe ceramiczne (terakotowe i) gresy –  
gat. I .IV kl ścieralności, antypoślizgowa  gr. 8 mm 
b) Właściwości płytek podłogowych terakotowych: 
– barwa: wg ustaleń z inwestorem 
– nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5% 
– wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa 
– ścieralność nie więcej niż 1,5 mm 
– mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20 
– kwasoodporność nie mniej niż 98% 
– ługoodporność nie mniej niż 90% 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
– długość i szerokość:  ±1,5 mm 
– grubość:  ± 0,5 mm 
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– krzywizna: 1,0 mm 
c) Gresy – wymagania dodatkowe: 
– twardość wg skali Mahsa 8 
– ścieralność V klasa ścieralności 
– na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe. 
Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 
- cokoliki z płytek szkliwionych lub listwy drewniane, 
- kątowniki, 
- narożniki. 
- klej i fugi wg wskazań Producenta płytek. 
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
- długość i szerokość: ±1,5 mm 
- grubość: ±0,5 mm 
- krzywizna: 1,0 mm 
Zaprawy klejące powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10107:1998 lub odpowiednim 
aprobatom technicznym 
3.Wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i nie wpłyną na degradację środowiska lub 
uszkodzenie infrastruktury technicznej. 
Sprzęt użyty w trakcie realizacji robót powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie, 
powinien być sprawny, spełniać wymagania bhp oraz posiadać instrukcje obsługi (DTR). Osoby 
obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 
Wykonawca dostarczy inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 
nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inspektora wycofane. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu  
 Materiały budowlane dostarczane będą w opakowaniach fabrycznych. Należy przestrzegac zasad 
podanych przez Producenta 
5. Wymagania dotyczące wykonania  robót. 
5.1. Roboty betonowe 
Podkład pod posadzkę powinien być trwały, niodkształcalny, równy 
Wykonanie posadzki  
Posadzka powinna mieć jednolitą barwę, powierzchnia powinna być zatarta 
Dopuszczalne odchylenie nie powinno być większe niż +/- 5 mm na całej dlugości i szerokości 
W miejscach przylegania posadzki do ściany wykonać cokoly. 
 
5.2.. Roboty poinstalacyjne 
Po wykonaniu robót instalacyjnych, w obrębie jednej strefy pożarowej, należy uzupełnić miejsca 
uszkodzeń gotową zaprawą murarska, następnie otynkować i pomalować farba emulsyjną  
Miejsca przejść przez przegrody pożarowe wypełnić należy szczeliwem o klasie odporności równej co 
najmniej klasie odporności ogniowej przegród przeciwpożarowych 
 
5.2.1.Wykonanie tynków i gładzi gipsowych 
Ogólne zasady wykonywania tynków 
Należy zabezpieczyć folią i taśmą powierzchnie narażone na zanieczyszczenie. Odkuć uszkodzone tynki ze 
ścian oczyścić szczotkami stalowymi podłoże. 
Przy wykonywaniu ścian należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 Roboty tynkowe 
– tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze; PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane.  
 
Przygotowanie podłoży 
Przed przystąpieniem do renowacji i tynkowania ścian należy przygotować podłoże: 
Podłoże powinno być sprawdzone i przygotowane. Z podłoża należy usunąć wszelkie nie właściwie 
przylegające do powierzchni ścian zaprawy, a ubytki wypełnić ubytki zaprawą cementowo – wapienną. 
Odsłonięte części metalowe lub przechodzące przez tynki gipsowe powinny być zabezpieczone przed 
korozją za pomocą powłoki malarskiej z farby ochronnej. 
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Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 
substancji tłustych. Podłoże pod tynki musi być stabilne, suche i nie zmarznięte oraz wolne od zabrudzeń 
i luźnych elementów.  
 
5.2.2.Wykonywanie tynków cementowo-wapiennych kat. III 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5ºC i pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniżej 1ºC. 
Tynkowanie składa się z następujących faz: 

- wyznaczenie powierzchni tynku – za pomocą pionu sznura i gwoździ (wbitych co 1,5 m) wyznacza się 
płaszczyzną na całej powierzchni ściany. Dookoła gwoździ wykonuje się placki z zaprawy i wygładza 
je równo z główkami gwoździ. Następnie między plackami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga je 
równo z powierzchnią placków. Pasy te spełniają rolę prowadnic przy narzucaniu i wyrównywaniu 
tynku. Zamiast pasów prowadzących można zastosować prowadnice drewniane lub stalowe. 

- wykonanie obrzutki – obrzutkę, o gr. 3 – 4 mm, wykonuje się z bardzo rzadkiej zaprawy. 
- wykonanie narzutu z jednolitym zatarciem na gładko – narzut stanowi drugą warstwę tynku wykonaną 

po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wodą. Grubość narzutu powinna wynosić 8 – 15 mm, 
a gęstość zaprawy powinna uniemożliwiać spływanie jej ze ścian lub sufitów. Po naniesieniu narzutu 
należy wyrównać go za pomocą łaty i zatrzeć na gładko za pomocą pacy drewnianej, stalowej 

- wykonanie gładzi gipsowych – gładź wykonuje się szpachlówką gipsową wymieszaną do jednorodnej 
mieszaniny bez grudek. Pierwszym etapem jest nałożenie warstwy wyrównawczej – podkładowej za 
pomocą pacy (minimum 40 cm). Szpachlówkę gipsową nakłada się przesuwając pacę od dołu do góry, 
ruchami półkolistymi i jednocześnie wyrównujemy powierzchnię. Pacę należy silnie dociskać do 
podłoża, co pozwoli kontrolować równomierne rozłożenie szpachlówki na powierzchni i 
dostosowanie ilości nakładanej masy do stopnia nierówności podłoża. Nakładanie kolejnych warstw 
gipsu musi doprowadzić do uzyskania idealnie równej powierzchni, przygotowanej w ten sposób do 
szlifowania. Warstwa gładzi gipsowej powinna mieć grubość 1 – 3 mm. Końcową fazą wykonania 
gładzi jest szlifowanie. Przystępujemy do niego po całkowitym wyschnięciu gładzi. Ewentualne, 
pozostałe jeszcze nierówności usuwa się papierem ściernym /60-80/, lub pacą z siatką do szlifowania 
/60-120/. Gładź można również szlifować mechanicznie, np. szlifierką z pochłaniaczem pyłu. Po 
zakończeniu szlifowania, gładź należy dokładnie odpylić. Pozostawienie pyłu na powierzchni gładzi 
spowoduje osłabienie przyczepności kolejnej, nakładanej warstwy np. farby. Odpylanie można 
przeprowadzić za pomocą szczotki z miękkim włosiem bądź odkurzacza z odpowiednią końcówką i 
pochłaniaczem pyłu. Gruntowanie podłoża przed położeniem następnej warstwy, np. malowaniem 
lub tapetowaniem, należy przeprowadzić według zaleceń producenta materiału, którym planujemy 
wykończyć powierzchnię. 

- filcem . Narzut w narożach wyrównuje się za pomocą pac w kształcie kątownika. 
 
5.2.3.  Roboty malarskie 
Przygotowanie podłoża 
Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane – wyrównane i wygładzone 
a uszkodzenia i ubytki powinny być wyreperowane: 
- podłoża tynkowe stare powinny być naprawione zaprawą renowacyjną i zatarte do lica, 
- podłoża gipsowe powinny być naprawione zaprawą gipsową z wyprzedzenie 1-go dnia przed 
malowaniem i wygładzone papierem ściernym do odpowiedniej gładkości. 

 
Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, wszystkie występy od 
lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszkliwić. 
Podłoża powinny być dostatecznie mocne, niepylące, niekruszące, bez widocznych rys, spękań, 
rozwarstwień, czyste i suche. 
 Podłoże przed malowaniem musi być zagruntowane 
 
Malowanie ścian i sufitów.  
W zakres malowania wchodzi: 

a dwukrotne malowanie sufitów farbami emulsyjnymi 
b dwukrotne malowanie ścian farbami emulsyjnymi 
c Roboty malarskie wewnątrz  budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu naprawionych 

tynków. 
d Technika malowania farbami emulsyjnymi i olejnymi 
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e Farbę można nanosić za pomocą pędzla, wałka malarskiego lub natrysku. Do pierwszego 
malowania farbę rozcieńczyć zgodnie z instrukcją producenta. Drugą warstwę nanosić farbą o 
lepkości handlowej po wyschnięciu pierwszej warstwy. 

f Prace malarskie powinny być prowadzone, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa niż 8º C i nie 
wyższa niż 30º C. Zbyt niska temperatura podłoża może spowodować spękania powłok. 
Pomieszczenia po malowaniu farbami emulsyjnymi i olejnymi należy wietrzyć 2-3 dni. 

 
5.3. Montaż  zabudowy instalacji z płyt G-K. 
Montaż wykonać zgodnie z instrukcja Producenta, zwracając szczególna uwagę na montaż dodatkowych 
wzmocnień / stelaż systemowy/. 
 
5.4. Montaż ościeżnic 
Ościeżnice należy osadzać tak, aby jej środek pokrywał sie dokładnie z osia otworu drzwiowego w ścianie. 
Ustawienia ościeżnicy w wysokości otworu należy dokonać z uwzględnieniem głębokości wpuszczenia 
poniżej poziomu podłogi. Ościeżnice należy ustawić w poziomie i pionie za pomocą poziomicy i pionu 
murarskiego, oraz zabezpieczyć przez podklinowanie i podparcie zastrzałami. Kotwy w ościeżnicach 
powinny być tak rozmieszczone, aby ich dostęp do progu i nadproża był nie większy niż 250 mm, a ich 
rozstaw  nie przekraczał 800 mm. 
Styk ościeżnicy z oscieżem powinien zostać uszczelniony w taki sposób, aby nie następowało 
przewiewanie, przemarzanie, lub przecieki. Powstałe szczeliny powinny zostać wyplenione elastycznym 
materiałem uszczelniającym. Uszczelnienie przestrzeni wokół ościeżnicy należy dostosować do 
spodziewanej rozszerzalności elementu metalowego zgodnie z zaleceniami producenta mas 
uszczelniających. Materiały uszczelniające powinny być odporne na drgania i wstrząsy wynikające z 
użytkowania wbudowanych elementów.  

 
6. Kontrola jakości robót 
Wszystkie badania i pomiary związane z kontrolą jakości, (jeżeli będą wymagane) będą przeprowadzone 
zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania, stosować 
można wytyczne krajowe albo inne procedury jak instrukcje montażu lub instrukcje producentów 
urządzeń zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości 
lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót  cieplnych, 
wilgotnościowych). 
Kontrola w zależności od potrzeb obejmować będzie: 

−  jakość użytego materiału 
− atesty na materiały, armaturę i urządzenia 
− świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie 
− oceny lub opinie higieniczne PZH 
− aprobaty techniczne, certyfikaty 
− zgodność wykonania robót z dokumentacja projektową, ST i normami 
− jakość i trwałość wykonanych robót 
− protokoły z pomiarów i badań / próby szczelności/ 

7. Obmiar robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
i ST w jednostkach określonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca w obecności IN. 

 
Wszelkie dane liczbowe odnoszące się do wielkości lub ilości poszczególnych elementów instalacji zawarte 
w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkości nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za właściwe parametry instalacji i odpowiednią ilość poszczególnych części składowych 
instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczególnych elementów instalacji jest spełnienie wymagań 
postawionych poszczególnym instalacjom (zapewnienie standardów jakościowych i ilościowych 
określonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych 
przez Inwestora). 
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8. Odbiór robót  
Z uwagi na brak zamienników, odbioru robót należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.” Arkady, Warszawa 1988.” Odbioru robot należy 
dokonać komisyjnie przy udziale Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru 
technicznego instalacji. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wyko-nywania  
robót, 

- dziennik budowy, 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane 

             przez dostawców materiałów), 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,       
- protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy 

dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 
- protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia   usterek, 
- aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i  uzupełnienia), 
- protokoły badań szczelności instalacji. 

9. Podstawa płatności 
Podstawą płatności są zapisy w umowie. 
10. Przepisy związane 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane / Dz. U. nr z 2019 poz. 1186 z dnia 21.05 2019 tekst  
jednolity z późniejszymi zmianami/  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie . (Dz. U. z 2002 nr 75 poz. 690 wraz z późniejszymi 
zmianami) 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Część I - Roboty 
ogólnobudowlane. MBiPMB ITB, Warszawa 1977, wyd. II, 
Katalogi, aprobaty techniczne 
Polskie Normy wprowadzone do obowiązkowego stosowania m.in.: 
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją 
PN-EN ISO 6708;1998 Elementy rurociągów. Definicja i dobór DN 
PN-69/B-10285 Roboty  malarskie farbami lakierowymi 
PN-90/B-14501 – Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-65/B-14502 – Zaprawy murarskie 
PN-65/B-14503 - Zaprawy cementowo - wapienne 
PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe – tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi 
PN-88/B06250 Beton zwykly 
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
N-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 


