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45332000-3 – roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

45440000-3 – roboty malarskie 

45340000-2 - elementy kowalsko- ślusarskie 

45453100-8 – roboty renowacyjne 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1 Przedmiot specyfikacji i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące realizacji robót 
budowlanych przewidzianych do wykonania w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na 
wykonaniu BUDOWA DWÓCH PUNKTÓW POBORU WODY DO CELÓW PRZECIWPOŻAROWYCH DLA 
BUDYNKU ŚLĄSKIEGO CENTRUM REHABILITACYJNO -UZDROWISKOWEGO WRAZ Z URZĄDZENIAMI 
BUDOWLANYMI 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie wszystkich robót budowlanych przewidzianych w projekcie wykonawczym i projekcie 
budowlanym. ST obejmuje prace związane z dostaw materiałów i realizacją robót instalacyjnych, 
wykonywanych na miejscu. 
 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach robót przewiduje się wykonanie następujących prac: 

1) roboty demontażowe 

2) roboty renowacyjne zbiornika 

3) roboty ślusarskie 

4) roboty instalacyjne sanitarne 

1.4 Nazwy i kody robót 
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1.5 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej STWiOR są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Użyte w STWiOR 
wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudową, rozbudową, 
nadbudową obiektu budowlanego.  

Budynek – taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 
pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

Budowla - obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, 
drogi, linie kolejowe, mosty,  estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno 
stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), 
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 
techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje 
oporowe, nadziemne i podziemne przejęcia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, 
cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzenia technicznych (kotłów, pieców 
przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod 
względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

Część obiektu lub etap wykonania - część obiektu budowlanego zdolna do spełniania przewidywanych 
funkcji techniczno -użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

Data Rozpoczęcia - oznacza datę rozpoczęcia Robót i datę przekazania Wykonawcy placu budowy. 

Dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i 
opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, dokumenty laboratoryjne, 
protokoły przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoły z narad i 
ustaleń, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - 
także dziennik montażu. 

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

Dokumentacja projektowa - dokumentacja będącą załącznikiem do szczegółowych warunkach 
umowy. Komplet dokumentacji zgodny z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w czasie wykonywania robót. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze 
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji 
oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 



Instrukcja technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego. 

Inżynier - oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do działania jako Inżynier wymienioną w 
Akcie Umowy lub inną osobę wyznaczoną w razie potrzeby przez Zamawiającego z powiadomieniem 
Wykonawcy. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót posiadaj ąca uprawnienia do 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

Księga obmiarów, rejestr obmiarów - akceptowana przez Inspektora Nadzoru książka z 
ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego. 

Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne 
do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Normy europejskie - normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski 
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub 
„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla 
stanowiąca całość techniczno- użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami lub obiekt małej 
architektury. 

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. 

Oferta - oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez Wykonawcę i zawiera 
podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego. 

Organy samorządu zawodowego - organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o 
samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 
5, poz. 42 z późn. zm.). 

Opłata - kwota należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole 
dokonywane przez właściwy organ. 

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają być 
dostarczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca wyraźnie w Umowie wyszczególnione 
jako stanowiące części Placu Budowy. Podwykonawca - oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie 
jako podwykonawca, lub jakąkolwiek osobę wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robót; oraz 
prawnych następców każdej z tych osób. 



Polecenia Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru 
w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 

Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy 
lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - tytuł prawny wynikający z prawa 
własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę w Umowie lub 
wyznaczoną w razie potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu Wykonawcy. 

Robota podstawowa - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

Roboty budowlane - budowa, a także prace polegaj ące na przebudowie, montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego. 

Specyfikacja - oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w 
postępowaniu przetargowym, w ramach którego zawarta została Umowa pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym. 

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót, będący załącznikiem do SIWZ. 

Sprzęt Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji 
i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad. Jednakże Sprzęt Wykonawcy nie obejmuje Robót 
Tymczasowych, Sprzętu Zamawiającego (jeżeli występuje), Urządzeń, Materiałów, lub innych rzeczy, 
mających stanowić lub stanowiących część Robót Stałych.  

Sprzęt Zamawiającego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jeśli są) udostępnione przez 
Zamawiającego do użytku Wykonawcy przy realizacji Robót jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje 
Urządzeń, jeszcze nie przyjętych przez Zamawiającego. 

Strona - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga kontekst. 

Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 
przez urządzenia zaplecza budowy. 

Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w 
okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub 
rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, 
pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia 
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe 



Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne Umowy, Ofertę 
Wykonawcy wraz z załącznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, Dokumentację 
projektową, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jeśli są) wskazane w Akcie Umowy. 

Urządzenia budowlane - urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniaj ące 
możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, 
w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe 
i place pod śmietniki. 

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Właściwy organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w 
Specyfikacji Technicznej rozdziale 8 - Odbiór Robót. 

Wykazy - oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawcę i dostarczone wraz z 
Ofertą i włączone do Umowy. Dokumenty te mogą zawierać Przedmiar Robót, dane, spisy oraz wykazy 
stawek i/lub cen. 

Wykonawca - oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych 
następców tej osoby(ób). Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

Zarządzający realizacją umowy - to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach 
umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do 
nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym 
pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 
lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno - 
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową. 

Załącznik do oferty - oznacza wypełnione strony zatytułowane „Załącznik do oferty”, które są 
załączone do Oferty i stanowią jej część. 

Zamawiający - oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz prawnych 
następców tej osoby. 

Grupa, klasa, kategoria robót - grupy, klasy, kategorie określone w Rozporządzeniu Komisji (WE) 
213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniające Rozporządzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych 
w zakresie zmian CPV. 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - jest to jednolity system klasyfikacji mający zastosowanie do 
zamówień publicznych, w celu ujednolicenia odniesień stosowanych przez instytucje oraz podmioty 
zamawiające do opisu przedmiotu zamówienia - patrz Rozporządzenie Komisji (WE) 213/2008 z dnia 
28 listopada 2007 zmieniające Rozporządzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie 
zmian CPV. 



1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową i ST. 

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

1.6.2 Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy. Przekazana zostanie Wykonawcy najpóźniej w dniu 
przekazania terenu budowy. 

1.6.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część 
umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, 
jakby były zawarte w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 
dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonane roboty oraz 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 być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
różnice tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

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 roboty z tym związane - wykonane na koszt Wykonawcy. 

1.6.4 Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Zamawiaj ącym oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach 
określonych przez Zamawiaj ącego tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Zamawiającego. 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 umowną. 

1.6.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca jest 



zobowiązany do podejmowania wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz unikanie 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację budynków oraz 
na środki ostrożności zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami oraz 
możliwością powstania pożaru. 

1.6.6 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy (wymagany przez odpowiednie przepisy) 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. 

1.6.7 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 oddziaływania tych materiałów 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 wymagaj ą tego odpowiednie przepisy. 

Zamawiaj ący 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 Zamawiaj ący; 

1.6.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
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 podziemnych na 
terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O 
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi Inspektora 
Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczaj ąc wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych . 



1.6.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 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. Przeszkolenie pracowników w zakresie BHP należy do obowiązków 
wykonawcy. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.6.10 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez 
Zamawiającego). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla 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 i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz 
przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakichkolwiek sposób związane z 
robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń 
i inne odnośne dokumenty. 

Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą 
one Wykonawcę . 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1 Materiały 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w 
budownictwie zgodnie z Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz.U.2014.883) i Ustawa 
z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o 
zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności, oraz Rozporządzeniu w 
sprawie sposobu deklarowania zgodności wyrobów budowlanych Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 . 
Wykonawca, przed zastosowaniem materiału złoży do Zamawiającego kartę materiałową zawierającą dokument 
dopuszczający zastosowanie materiału w budownictwie oraz kartę katalogową materiału w celu uzyskania 
akceptacji Inspektora Nadzoru. Zastosowanie materiału bez akceptacji karty materiałowej Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

2.2 Inspekcja wytwórni materiałów 
Nie dotyczy. 

2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone 
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów 
do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 



Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą on potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej jeden tydzień 
przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Zamawiającego. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 
2.6 Podstawowe materiały - materiały podstawowe – 
rury i kształtki PE HD 100 SDR 11 PN16 łączone przez zgrzewanie doczołowe 
rury i kształtki PE HD 100 SDR 17 PN10 łączone przez zgrzewanie doczołowe 
otuliny i maty o grubości 9mm z syntetycznego kauczuku spienionego 
zasuwy kołnierzowe z miękkim klinem o średnicy Dn125, Dn 150, Dn250 i Dn300 
zasuwy kołnierzowe z miękkim klinem o średnicy Dn250 z napędem elektrycznym 
zawór kulowy o średnicy Dn 32 kołnierzowy 
przepustnice między kołnierzowe Dn250 i Dn300 
zawór Dn150. Pływakowy, kołnierzowy. 
farba chlorokauczukowa wierzchniego krycia 
farba antykorozyjna miniowa (60%) 
rury kielichowe o średnicy do DN300 mm, klasy 40, z żeliwa sferoidalnego GGG40 na ciśnienie robocze 16 bar, 
o połączeniach automatycznych blokowanych. Kielich jednokomorowy przystosowany do połączeń STD: 
wsuwanych rozłącznych z uszczelką gumową z EPDM, z możliwym odchyleniem kątowym na kielichach do 5 
stopni . 
Kształtki kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego uszczelniane za pomocą uszczelki płaskiej z EPDM zbrojonej 
wkładką stalową z kołnierzami owierconymi na ciśnienie PN 16 bar. Kształtki pokryte z zewnątrz i wewnątrz 
warstwą lakieru epoksydowego o grubości min. 70 pm nakładanego w procesie kataforezy lub warstwą 
proszkowego lakieru epoksydowego o grubości min. 250 pm (podwyższony standard) 
Kształtki kielichowe z żeliwa sferoidalnego o średnicy DN200 mm, klasy 40, z żeliwa sferoidalnego GGG40 na 
ciśnienie robocze 40 bar, o połączeniach automatycznych nieblokowanych. Kielich jednokomorowy 
przystosowany do połączeń wsuwanych rozłącznych z uszczelką gumową z EPDM, z możliwym odchyleniem 
kątowym na kielichach do 5 stopni. 
materiały do renowacji powierzchni zbiornika wody pitnej systemu MC-RIM lub MC-RIM PW firmy MC-
Bauchemie lub inny równoważny. 
profile zimno gięte ze stali nierdzewnej i krata stalowa , nierdzewna wema, stal gat. OH13 2.3.16. rura PE sr. 900 
mm gr. Ścianki min. 30 mm 

3.SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawcy remontu powinni dysponować : 
- samochodem dostawczym lub skrzyniowym umożliwiającym transport materiałów i urządzeń 
- zestawem specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi 
- narzędziami monterskimi, elektronarzędziami, pomiarowymi itp. 
Używany sprzęt powinien spełniać wymogi BHP. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące 
zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez Zamawiającego uznane za niewłaściwe 
i niedopuszczone do robót. Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. 
 

4.TRANSPORT 
wykonania robót. 
Środki transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów niezbędnych do Podczas 



transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania należy przestrzegać zaleceń producenta. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne wymagania dotyczące robót 
przez Inwestora, cz. II - Instalacje 
Roboty modernizacyjne powinny być wykonane zgodnie z dokumentacą techniczną, zatwierdzoną 
obowiązującymi przepisami BHP, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
Sanitarne i Przemysłowe - MB i PMB i ITB z 1974 - wydanie ze zmianami i uzupełnieniami późniejszymi, 
Przerwy w dostawie mediów należy bezwzględnie uzgodnić z administracją budynku i pod jej nadzorem. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 
- Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowę powinna być 
sprawdzona w przedsiębiorstwie wykonawczym, a w szczególności pod kątem możliwości technicznych 
wykonawcy, realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiałów i rozwiązań 
konstrukcyjnych. 
- Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez wykonawcę, powinny być obustronnie 
uzgadniane w terminie zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa. 
- Decyzje o zmianach, wprowadzonych podczas wykonawstwa, powinny być każdorazowo potwierdzone wpisem 
inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanym przez niego za konieczne również 
potwierdzone przez autora projektu. 
- Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 
wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w 
dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenie trwałości eksploatacyjnej i winny być 
uzgodnione z autorem projektu. 

5.3. Roboty do wykonania 
5.3.1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe 
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy trwale odłączyć media w części gdzie będą prowadzone prace 
.(woda, elektryczność) , opróżnić instalacje z wody lodowej. 
W zakresie robót demontażowych przewiduje się następujące prace: 
- zdemontowanie otuliny z azbestem przez wyspecjalizowaną firmę i przekazanie Zamawiającemu KPO 
- zdemontowanie rurociągów 
- zdemontowanie armatury 
- usunięcie z terenu budowy złomu i jego wywiezienie 
W trakcie wykonywania demontażu izolacji z azbestem należy ściśle przestrzegać zasad BHP, chronić ciało, a 
szczególnie 
drogi oddechowe. Prace wykonać może wykonawca posiadający odpowiednie uprawnienia. Zutylizowana izolacja 
zostanie zabezpieczona i wywieziona do utylizacji przez firmę posiadającą pozwolenie na transport azbestu. 
Kierownik remontu musi sprawdzić i potwierdzić wpisem do dziennika posiadanie uprawnień do prac z azbestem 
wykonawcy. 
Demontaż i wywóz materiałów zawierających azbest. 
-zdemontować istniejącą okładzinę rurociągów - warstwa izolacji termicznej wraz z płaszczem azbestowo-
cementowym, zbrojonym siatką stalową. 
-załadować zdemontowane odpady z azbesten do worków foliowych i dodatkowo opakować w płachty foliowe. 
Tak przygotowane do transportu odpady oznakować w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami 
-zwieźć opakowane odpady na teren obok budynku, załadować na podstawione środki transportu i wywieźć na 
składowisko odpadów azbestowych. 
Firma która będzie wykonywała roboty związane z demontażem izolacji zawierającej azbest i ich wywozem na 
składowisko winna uzyskać decyzję właściwego starosty powiatowego do zbierania i przewozu materiałów 
niebezpiecznych w tym azbestu. Pracownicy zatrudnieni przy robotach związanych z demontażem izolacji 
zawierającej azbest winni posiadać przeszkolenie BHP z uwzględnieniem zagrożeń związanych z azbestem i być 
wyposażeni w odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej zgodnie z obowiązującymi przepisami. W trakcie 
demontażu wyrobów zawierających azbest muszą być wykonywane kontrolne pomiary (badania) czystości 
powietrza. Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu potwierdzonych Kart Przekazania 
Odpadu. 
- Po demontażu izolacji zawierającej azbest przystąpić do demontażu rurociągów. 
 

 



5.3.2 Instalacja wodociągowe i p-pożarowe Rurociąg 
- Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń. Rury pęknięte lub uszkodzone w inny 
sposób nie wolno używać 
- Montaż instalacji wykonać zgodnie z instrukcjami producentów. 
- Przy przejściach przewodów przez ściany należy zastosować przepust w tulei ochronnej 
- Przy montażu rurociągów powinny być spełnione warunki zapewniające prawidłowe wykonanie połączeń, 
szczelność przewodów i właściwą eksploatację sieci: 
- Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z dokumentacją 
techniczną. Do budowy przewodu mogą być używane tylko rury, kształtki i łączniki nie wykazujące uszkodzeń 
(np. wgnieceń, pęknięć oraz rys na ich powierzchniach). 
- Przy zastosowaniu tej technologii, należy oddzielnie wykonać montaż węzłów zawierających ciężką armaturę 
i kształtki żeliwne, które następnie łączy się z ciągiem zmontowanych rur już na ścianie. 
Kolejność wykonywania robót: 
- wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
- przecinanie rur, 
- założenie tulei ochronnych, 
- ułożenie rur z wykonaniem łączenia 
Łączenie rur z PE i kształtek wykonać w następujący sposób: 
• zgrzewanie doczołowe, 
• zgrzewanie elektrooporowe, 

• połączenia kołnierzowe z wykorzystaniem tulei do łączenia rur z PE z rurami i elementami stalowymi lub 

żeliwnymi. ZGRZEWANIE DOCZOŁOWE RUR PE: 
Należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku łączenia rur zakwalifikowanych do tej samej grupy wskaźnika 
szybkości płynięcia (MFI 005 lub MFI 010), żeby użyć rur tej samej średnicy i grubości ścianek. 
Ogólne wytyczne procesu zgrzewania: 
Parametry zgrzewania rur z PE oraz warunki przygotowania do zgrzewania, technologię wykonania zgrzewu i 
kontrolę procesu podano poniżej. 
Przygotowanie do zgrzewania 
• Miejsce ustawienia zgrzewarki powinno być równe, czyste i suche, w razie potrzeby osłonięte namiotem, 
• Upewnić się, że łączone odcinki rur mogą być swobodnie przesuwane na wózkach w czasie łączenia, 
• Sprawdzić czy rury ułożone są prosto i pewnie na wózkach, 
• W celu wykonania zgrzewu należy końcówki rur ustawić osiowo (oznaczenie rur powinny zawsze znajdować 
się na górze), 
•  Uruchomić skrawarkę. Dosuwać rury do noża skrawającego tak długo, aż będą powstawały ciągłe pasma 
wiórów o pełnej grubości ścianki. 
•  Oczyścić końce rur i ułożyć rury w uchwytach trzymających i właściwie je zamknąć. W przypadku, gdy 
rury nie są ułożone osiowo, należy zluzować jedną z obejm, a następnie ponownie dopasować końcówki rur. 
• Odsunąć rury od noża skrawającego, 
• W razie potrzeby przeprowadzić ponowne skrawanie. 
Proces zgrzewania należy wykonać wg następującego schematu: 
• Po nagrzaniu płyty grzewczej do właściwej temperatury należy wsunąć płytę grzewczą pomiędzy końcówki i 
docisnąć oba końce rury do płyty. 
• Po wystąpieniu na końcach rur wypływki sprawdzić, czy jest ona taka sama na całym obwodzie. Gdy wypływka 
osiągnie wielkość około 5^10% grubości ścianki, należy zredukować siłę docisku i kontynuować zgrzewanie. 
Należy równocześnie kontrolować czas operacji. 
• Po wstępnym ogrzaniu należy osunąć płytę grzejną. Przy obsłudze ręcznej wykonać to w jak najkrótszym 
czasie. 
•  Następnie należy dosunąć do siebie zmiękczone końcówki rur i stopniowo zwiększyć siłę docisku aż do 
osiągnięcia żądanej wartości. Podczas chłodzenia siła docisku nie ulega zmianie. 
• Po ochłodzeniu zgrzewu należy ostrożnie otworzyć obejmy mocujące i wyjąć rury z maszyny. Sprawdzenie 
poprawności zgrzewu • Po zakończeniu zgrzewania należy zmierzyć wielkość wypływki. Uzyskane wartości 
powinny być zgodne z podanymi w specyfikacji. Sprawdzenia wypływki dokonać na całym obwodzie zgrzewu. 
• Sprawdzić równomierność wypływki oraz zbadać czy nie występują defekty w szczelinie pomiędzy 
wałeczkami wypływki. • Sprawdzić, czy na powierzchni nie ma nacieków z polietylenu, powstałych w trakcie 
zgrzewania. Nieliczne krople stopionego polietylenu Należy usunąć. 
Warunki poprawnego wykonania złącza zgrzewanego doczołowo: 



• przed rozpoczęciem właściwego zgrzewania należy wykonać zgrzewanie próbne, celem sprawdzenia 
poprawności sprzętu i doboru właściwych parametrów zgrzewania w danych warunkach. Końcówki zgrzewanych 
rur i płyta z grzewcza muszą być utrzymane w całkowitej czystości. 
•  łączone elementy winny mieć taką samą średnicę, grubość ścianki oraz tą samą grupę wskaźnika 
szybkości płynięcia. 
• końcówki elementów muszą mieć oczyszczone powierzchnie, 
• należy zachować podane parametry procesu zgrzewania (temperatura, czas, siła docisku itp.), 
•  nie wykonywać zgrzewania przy temperaturze otoczenia poniżej 0 oC, w przypadku wiatru lub deszczu 
stosować namiot ochronny, 
• stosować tylko w pełni sprawne zgrzewarki 
• nie wolno przyspieszać procesu studzenia zgrzewu 
• łączone elementy muszą być zamocowane współosiowo 
• rury nie mogą być owalne - w tym celu można stosować łubki dwudzielne dostosowane do każdej średnicy 
Ocena jakości złącza: 
Ocenę jakości zgrzewu wykonywać za pomocą przyrządów pomiarowych, pozwalających na pomiar z 
dokładnością do 0,5 mm. Polega ona na ocenie kryteriów: 
• rowek "A" między wałeczkami nie powinien być zagłębiony poniżej zewnętrznej powierzchni rury, 
• przesunięcie ścianek łączonych rur "V" nie może przekroczyć 10% nominalnej grubości ścianki, 
• szerokość wypływki "B" nie może przekraczać wartości: 0,68e < B < 1,0e 
• Ponadto muszą być zachowane proporcje poszczególnych wypływek spoiny: Bmin > 0,9 . 
ZGRZEWANIE ELEKTROOPOROWE 
Zgrzewanie to polega na łączeniu rury z kształtkami posiadającymi wtopiony drut elektrooporowy. 
Ogólne wytyczne zgrzewania elektrooporowego 
Zgrzewanie elektrooporowe typu "rura z rurą" lub "rura z kształtką" wykonać należy wg następujących zasad: 
1. Łączone elementy powinny mieć ten sam wskaźnik MFI. 
2. Płaszczyzna końcówki rury musi być prostopadła do osi rury. 
3.  Zgrzewane końce rur należy przeczyścić w środku i na zewnątrz w celu usunięcia zabrudzeń. 
4. Głębokość osadzenia rury w elektrokształtce musi być zaznaczona na rurze. 
5.  W celu usunięcia warstwy tlenku należy zeskrobać zewnętrzną warstwę rury. Zeskrobania należy dokonać 

na długości większej niż połowa długości kształtki. 
6. Nałożyć elektrokształtkę na rurę. 
7. Przed rozpoczęciem zgrzewania rurę i kształtkę należy umieścić w klamrach mocujących, przy czym 

elektrokształtka powinna znajdować się między klamrami. 
8. Zgrzewanie przeprowadzić zgodnie z instrukcjami obsługi zgrzewarki. 
9. Zasilanie odłączyć dopiero po upływie 2 minut od zakończenia zgrzewania. 
10. Wykonane połączenia należy pozostawić w klamrach do momentu ochłodzenia. 
Sprawdzanie poprawności zgrzewu : 
1. Sprawdzić, czy indykator zgrzewania wypłynął na powierzchnię kształtki. 
2. Sprawdzić, czy nie ma wycieków stopionego materiału lub czy drut oporowy nie uległ wysunięciu. 
3. Sprawdzić, czy rury nie wysunęły się z kształtki w czasie zgrzewania. 
Uwaga: Jeżeli wystąpił którykolwiek ze wspomnianych błędów złącze uznaje się za wadliwe. Należy je wyciąć i 
wykonać ponownie. 
Próbę ciśnienia można przeprowadzić po upływie minimum 1 godziny od wykonania ostatniego złącza. 
POŁĄCZENIA KOŁNIERZOWE 
Połączenia kołnierzowe zastosować przy pomocy odpowiednich adaptorów czołowych do połączenia rurociągów 
z PE o średnicach od 63 mm z rurociągami lub kształtkami wykonanymi z innego materiału (stalowymi lub 
żeliwnymi), armaturą bądź w innych technicznie uzasadnionych sytuacjach. 
- 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 zapewnić jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6^8 mm 
od grubości ściany lub stropu. Przy przejściu przez dylatację tuleje wykonać z rur stalowych, a przestrzeń między 
przewodem a tuleją wypełnić wełną mineralną lub innym materiałem izolacyjnym, np. odpowiednim silikonem. 
RUROCIĄGI Z RUR SFEROIDALNYCH 
-  Montaż instalacji z rur kielichowych DN 250 i 300 mm, z żeliwa sferoidalnego klasy 40, o 
automatycznych połączeniach nieblokowanych prowadzić na istniejących wspornikach ściennych zgodnie z 
instrukcją producenta rur. 
- Do montażu stosować wyłącznie rury i materiały nieuszkodzone posiadające atest producenta i certyfikat. 
- Wymagania montażu automatycznych połączeń nie blokowanych: - oczyścić wnętrze rury, końcówki rury i 
uszczelki - umieścić uszczelkę w kielichu przez ułożeniem rury na wspornikach, wykonując następujące 
czynności: - oznaczyć głębokość kielicha i sprawdzić stan krawędzi - nasmarować pastą smarującą pracującą 



powierzchnię uszczelki oraz krawędź i bosy koniec rury - wycentrować i umieścić końcówkę rury w kielichu, 
stosując podkładkę drewnianą pomiędzy czerpakiem koparki a rurą. 
W przypadku utrudnionego dostępu oraz do montażu kształtek stosować wciągarki linowe lub łańcuchowe. 
- Zmiany kierunków instalacji należy realizować stosując typowe łuki i możliwość odchylenia kątowego na 
złączu, które w przypadku zastosowanych rur wynosi 5 stopi. 
- Na zmianach kierunków, na końcówkach przewodów i na odgałęzieniach instalacji wykonać bloki oporowe, 
dla zabezpieczenia przewodów przed przemieszczaniem się w poziomie i pionie na skutek ciśnienia wody. 
Armaturę montować po próbie szczelności, osadzając ją na wspornikach. 
Zabezpieczenie sieci wodociągowej przed prądami błądzącymi 
Dla zapewnienia ciągłości ochrony przeciw prądami błądzącymi istniejącego układu sieci wodociągowej , na 
projektowanej sieć wodociągowej przewiduje się wykonanie bocznikowania armatury zgodnie z PN-91/B-10703 
5.3.1 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych 
Rdze, tłuszcze , farbę czy też inne zanieczyszczenia należy bezwzględnie usunąć, zabezpieczyć farbą 
antykorozyjną , a następnie pomalować farbą wierzchniego krycia. 
• Zgodnie z metodami podanymi w PN-70/H-97051 „Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, 
staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne”,: podłoże należy przygotować do malowania poprzez 
oczyszczenie do osiągnięcia drugiego stopnia czystości wg PN-70/H-97050 „Ochrona przed korozją. Wzorce 
jakości przygotowania powierzchni stali do malowania”. 
• Wyszczególnienie kolejnych warstw powłoki malarskiej: 
- 1 x farba antykorozyjna do gruntowania, przeciwrdzewna cynkowa 60%, 
- 2 x chlorokauczukowa ogólnego stosowania malowana dwoma warstwami. 
•  Wyroby malarskie należy przygotowywać i stosować zgodnie z instrukcją producenta oraz normą PN-
79/H-97070 „Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowane. Ogólne wytyczne”. Należy sprawdzić, czy wyroby 
posiadają atest producenta oraz czy termin gwarancji nie został przekroczony. 
• Przed położeniem farby podkładowej oczyszczone powierzchnie przeznaczone do malowania należy odkurzyć 
i odtłuścić. Maksymalny odstęp czasu między oczyszczeniem i zagruntowaniem wynosi 6 godzin. Przygotowując 
farbę do malowania należy usunąć ewentualny kożuch, dokładnie ją wymieszać, używając benzyny do lakierów - 
rozcieńczyć do lepkości roboczej oraz przefiltrować. Czas schnięcia poszczególnych warstw wynosi 48 godzin. 
Grubość powłoki malarskiej powinna wynosić 90 nm. 
• Z uwagi na zawartość w farbach składników palnych i toksycznych, podczas malowania należy przestrzegać 
obowiązujących przepisów ppoż i bhp, szczególnie przy pracy w pomieszczeniach zamkniętych. 
 
5.3.4 Izolacje 
Izolacje termiczne - otuliny z syntetycznego kauczuku . 
- Sprawdzenie i przygotowanie podłoży; powinny być równe i czyste 
-  Warstwa izolacyjna powinna być ciągła i mieć stałą grubość. Elementy izolacji powinny być całe, bez 
widocznych uszkodzeń. 
-  Otuliny izolacyjne powinny być układane na styk i klejone do rurociągu tak by wyeliminować wszelkie 
nieszczelności. 
W przypadku wykonywania izolacji matami należy przy układaniu kilku warstw płyt należy układać je mijankowo 
tak, aby przesunięcie styków w kolejnych warstwach względem siebie wynosiło co najmniej 3 cm. Płyty 
przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć jednakową grubość. 
- Otulina powinna zostać zabezpieczona osłoną z taśmy termokurczliwej Danso, 
- Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. 
Warstwy izolacyjne powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu w czasie użytkowania 
rurociągu parą wodną . 
Przewody wody lodowej można też izolować otuliną z kauczuku syntetycznego. Zwraca się uwagę na ciągłość 
izolacji (bez szczelin, przerw i rozwarstwień). Roboty izolacyjne rozpoczynać po zakończeniu montażu 
przewodów i urządzeń, po przeprowadzeniu prób szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego 
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania, oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania. Izolacje 
przewodów wykonać zgodnie z PN-B-O2421. Izolacje dotyczą rur, kształtek i armatury. 
 
5.3.5 Roboty renowacyjne 
 

Powierzchnie zbiornika należy wyremontować stosując systemowe rozwiązania do naprawy betonowych, 
zbiorników wody. 
Przygotowanie podłoża pod izolację 
Prace należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta systemu izolacji . 



Powierzchnia do zaizolowania powinna być poddana dokładnym oględzinom i zakwalifikowana do ułożenia 
izolacji. Kwalifikacji powierzchni dokonuje Inżynier, na pisemny wniosek kierownika budowy, w formie wpisu 
do dziennika budowy. Beton stanowiący podłoże pod hydroizolację powinien być powierzchniowo wyrównany i 
zwarty. Prawidłowo przygotowane podłoże winno spełniać następujące warunki: 
• podłoże powinno być równe, pozostałe resztki zaprawy należy zbić, 
• podłoże powinno być stabilne i czyste, 
• powinno być wolne od mleczka cementowego oraz plam po oleju i tłuszczu, 
• podłoże powinno być przyczepne, 
• wytrzymałość na odrywanie powinna wynosić co najmniej 1,5 MPa, 
• podłoże może być lekko wilgotne, niedopuszczalny jest natomiast film wodny. 
Należy zastosować czyszczenie strumieniowo - ścierne na mokro - metoda hydromonitoringu. 
-  usunąć ewentualne nieszczelności i rysy powierzchni zbiornika za pomocą iniekcji miejsc uszkodzonych 
preparatami żywicznymi. 
Prace renowacyjne: 
-  Wszelkie uszkodzenia powierzchni żelbetowych należy naprawić stosując szpachlowanie tych miejsc za 
pomocą systemowej zaprawy naprawczej wykonanej na warstwie szczepnej . 
-  Po zakończeniu prac naprawczych należy wykonać zasadniczą warstwę uszczelniającą nakładając ją na 
podłożu lekko zwilżonym. Grubość warstwy uszczelniającej wg. Wytycznych producenta systemu. 
Wymagania dla materiału do izolacji ścian (powłok ochronnych na beton): 
- materiał jedno lub dwukomponentowa bez dodatków tworzyw sztucznych . 
- Stosunek w/c<0,5 
- całkowita objętość porów po 28 dniach <5% 
- całkowita objętość porów po 90 dniach <5% 
- moduł sztywności E= 25.000 Mpa +/- 10% 
- klasa zaprawy R2 zgodnie z PN EN 1504 cz.3 
- wytrzymałość na ściskanie >60MPa 
- Wytrzymałość na odrywanie 3,0 Mpa +/- 5% 
- odporna na siarczany i szczelny na chlorki 
- atest na kontakt z wodą pitną 
Wymagania dla materiału do izolacji dna zbiornika (powłok ochronnych na beton) 
- materiał jedno lub dwukomponentowa bez dodatków tworzyw sztucznych . 
- Stosunek w/c<0,5 
-  całkowita objętość porów po 28 dniach <8% 
-  całkowita objętość porów po 90 dniach <8% 
- moduł sztywności E= 35.000 Mpa +/- 10% 
- klasa zaprawy R4 zgodnie z PN EN 1504 cz.3 
-  wytrzymałość na ściskanie >60MPa 
- Wytrzymałość na odrywanie 3,0 Mpa +/- 5% 
- odporna na siarczany i szczelny na chlorki 
-  atest na kontakt z wodą pitną 
Kolejność prac może być zmieniona jeśli tego wymagają zalecenia producenta systemu naprawy powierzchni 
betonowych. 
Ze względu na jakość powłoki proponujemy zastosowanie systemu MC-RIM lub MC-RIM PW firmy MC-
Bauchemie lub inny równoważny . 
 

6. BADANIA I KONTROLA PRAC REMONTOWYCH 
Badania, kontrola działania i odbiór powinny być przeprowadzone zgodnie z : 
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych cz. II - Instalacje Sanitarne i 
Przemysłowe - MB i PMB i ITB z 1974 - wydanie ze zmianami i uzupełnieniami późniejszymi 
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych - COBRIT INSTAL zeszyt 7 z 
2003r. 
W trakcie odbioru należy sprawdzić: 
- zgodność wymiarów 
- zgodność z projektem 
- zgodność z obowiązuj ącymi normami 
- jakość użytych materiałów 
- sprawdzenie poprawności działania 



- zaświadczenia o jakości i świadectwa 

6.1 Instalacja wodociągowa i p-pożarowa 
Kontrole wykonuje się przez: 
-  sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń użytych do budowy instalacji - sprawdzenie zamontowanych 
urządzeń i orurowania z projektem 
- sprawdzenie jakości wybranych robót i ich zgodności z warunkami technicznymi 
- sprawdzenie połączeń poprzez oględziny zewnętrzne wykonania spoin. 
- kontrole wykonania izolacji cieplnej zgodnie z PN-B-O2421 
- sprawdzenie szczelności instalacji 
- sprawdzenie rysunków podwykonawczych przedłożonych przez wykonawcę 
- sprawdzenie usunięcia wszystkich stwierdzonych wad 
- sprawdzenie rodzajów oraz wykonanie podpór ruchomych 
- sprawdzenie możliwości przesuwania się rurociągów po podporach ruchomych na skutek wydłużeń cieplnych 
- sprawdzenie wyregulowania całości instalacji 
- przeprowadzenie badan ruchu próbnego i pomiarów w zakresie umożliwiającym stwierdzenie, czy urządzenia 
instalacje i wykonane roboty budowlano- montażowe odpowiadają warunkom technicznym, 
- przeprowadzenie rozruchu indywidualnych urządzeń i podzespołów wg DTR producenta 
- zbadanie materiałów i elementów obudowy pod katem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji 
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 
- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
- badanie połączenia rur z żeliwa sferoidalnego, PE wg wytycznych producenta rur 
Prace instalacyjne wykonać zgodnie z wymogami przyjętej technologii w zakresie i na zasadach opisanych w 
certyfikatach i szczegółowych instrukcjach COBRTI INSTAL, instrukcji montażu producentów poszczególnych 
urządzeń i materiałów, z zachowaniem wszelkich przepisów BHP. 
Próby szczelności i dezynfekcji sieci wodociągowej: 
Zmontowany przewód wodociągowy należy poddać próbie na ciśnienie nie mniejsze niż 1 MPa zgodnie z normą 
PN-B-10725, po czym przewód należy wypłukać. Następnie należy zlecić właściwej jednostce SANEPID 
wykonanie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody z rurociągu. W przypadku konieczności 
dezynfekcji przewodu, zaleca się użyć podchloryn sodu w dawce 250 mg/l. 

6.2 Prace malarskie 
Kontrola powinna obejmować : 
- sprawdzenie wyglądu powierzchni 
- sprawdzenie nasiąkliwości 
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża 
- sprawdzeniu czystości 
- sprawdzenie odporności powłoki malarskiej na wycieranie i zgodności barwy Sprawdzenie powłok przy ich 
odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
- dla pozostałych farb po 14 dniach 
Badania należy przeprowadzić przy temp. powietrza od +5st.C przy wilgotności powietrza mniejszej niż 65% 
Dla farb olejnych i syntetycznych : sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i 
twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 
którekolwiek z badań dało wynik ujemny należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać 
powtórnie. 

6.2 Roboty ślusarskie 
Wszystkie elementy konstrukcji stalowych podlegają sprawdzeniu w zakresie: 
- zgodności z dokumentacją i przepisami; 
- po wykonaniu montażu należy sprawdzić zgodność wykonania z projektem 
- poprawnością montażu, kotwienia, scalania konstrukcji; 
- należytego stanu izolacji; 
- sprawdzenia prawidłowości nałożenia powłok ochronnych; 
- sprawdzenia poprawności i prawidłowości wykonania połączenia urządzenia technicznego z otoczeniem oraz 
wykonania próby tego połączenia wraz z pomiarem wymaganych parametrów, szczelności połączeń między 
elementami; 
-  wykonanie uszczelnień w miejscu wbudowania elementu stalowego przy pomocy środków nie 
reagujących z elementem wbudowanym; 
- wykucie niezbędnych otworów montażowych; 
- niezbędne obetonowanie otworów wbudowanych w otwory montażowe; 



- prace porządkowe; 
- wykonanie niezbędnych badań i pomiarów. 
Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
- prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów np. szczelin dylatacyjnych; 
- jakość materiałów i spoin; 
- szczelność dla elementów, których szczelność jest wymagana; 
- stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych; 
- stan i kompletność połączeń. 

6.2 Roboty renowacyjne 
6.2.1 Badania i kontrole przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji aktualne 
świadectwa badań materiałów podstawowych wykonywanych w ramach nadzoru wewnętrznego przez producenta 
(atesty materiałów). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności do 
użycia, stanu opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów. Przed przystąpieniem do robót kontroli 
winno podlegać m.in. właściwe przygotowanie podłoża zgodnie z p. niniejszej specyfikacji. 
6.2.2 Badania w trakcie robót 
W trakcie prowadzenia robót należy w sposób ciągły kontrolować temperaturę powietrza i podłoża. Należy 
również sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami określonymi w ST i 
wytycznych producenta systemu z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym 
odbiorze robót zanikających (odbiory międzyoperacyjne) należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów 
odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy. 
6.2.3 Badania i kontrole po wykonaniu robót 
Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie zgłoszenia kierownika budowy. Powierzchnie zabezpieczone powłoką 
hydroizolacyjną, po ich odpowiednim stwardnieniu, Wykonawca bada w obecności Inżyniera. 
Do badań kontrolnych, które należy wykonywać w obecności Inżyniera należą: 
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
• sprawdzenie grubości i jakości warstw ochronnych, 
• pomiar grubości powłoki. 
Sprawdzenie grubości powłoki należy wykonywać metodami niszczącymi lub nieniszczącymi z dokładnością do 
1 mm wykonując 1 pomiar na 25 m2 powłoki, lecz nie mniej pomiarów niż 5 na jednym obiekcie. Uzyskane 
wyniki należy porównać do grubości minimalnej i maksymalnej określonej w Świadectwie Dopuszczenia do 
Stosowania. Zakres badań kontrolnych ustala Inżynier. W szczególności może on uznać za wystarczające raporty 
z badań wykonywanych przez Wykonawcę. Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki niezależnych badań wykażą, że badania Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inżynier może polecić Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań albo może opierać się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z niniejszą specyfikacją. Całkowite koszty takich powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez Wykonawcę. 
6.2.4 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami hydroizolacji 
Jeżeli zabezpieczenie hydroizolacyjne będzie wykonane źle, to warstwa wadliwie wykonana będzie zerwana i 
wymieniona na nową na koszt Wykonawcy. Podobnie postąpi się w przypadku nie osiągnięcia przez próbki 
określonych parametrów. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową dla prac remontowych są: 
- m2 dla robót związanych z montażem izolacji, malowaniem, demontażami 
- t- dla demontażu rurociągów - transportu 
- m dla robót instalacyjnych 
Obmiar powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Wymagania i badania przy odbiorze prac określają: 
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych cz. II - Instalacje Sanitarne i 
Przemysłowe - MB i PMB i ITB z 1974 - wydanie ze zmianami i uzupełnieniami późniejszymi. 
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych cz. II - Instalacje Sanitarne i 
Przemysłowe - MB i PMB i ITB z 1974 - wydanie ze zmianami i uzupełnieniami późniejszymi. 



8.1. Odbiory międzyoperacyjne 
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości wykonania robót poprzedzających. Odbiorowi 
międzyoperacyjnemu podlegają następujące elementy robót: 
- otwory w ścianach 
- miejsca podlegające zakryciu 

8.2 Odbiór końcowy 
Po zakończeniu prób należy dokonać komisyjnego odbioru końcowego. 
W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora 
i użytkownika. 
Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty : 
- dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie 
budowy 
- dziennik budowy i książkę obmiarów 
- protokoły wykonanych prób i badań 
- świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń podlegających odbiorom technicznym, a także 
niezbędne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie 
- instrukcje obsługi 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić : 
- zgodność wykonania z projektem technicznym urządzenia oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy 
dotyczącymi zmian i odstępstw w dokumentacji technicznej 
- zgodność wykonania z Wytycznymi Technicznymi Wykonania i Odbioru, a w przypadku odstępstw - 
uzasadnienie konieczności odstępstwa, wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora 
nadzoru. 
 

9. ROZLICZANIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Podstawą do rozliczeń robót tymczasowych są protokoły z odbiorów częściowych. Zakres odbiorów częściowych 
określonych w pkt. 8, może ulec zmianie - stosownie do ustaleń między wykonawcą i Inwestorem. W przypadku 
negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego wykonania instalacji, w 
protokóle należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych 
prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1 Dokumentacja projektowa 
Podstawą do wykonania robót remontowych są: 
- „Projekt wykonawczy remontu zbiornika wody p-poż , zlokalizowanego na terenie wokół budynku Pałacu 
Kultury i Nauki w Warszawie - Zbiornik Północny wraz z instalacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi oraz 
automatyką.” 
- książka przedmiarów 
- niniejsza specyfikacja techniczna 
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych cz. II - Instalacje Sanitarne i 
Przemysłowe - MB i PMB i ITB z 1974 - wydanie ze zmianami i uzupełnieniami późniejszymi. 

10.2 Normy 
a) roboty rozbiórkowe 
- rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972r. Dziennik 
Ustaw nr 13 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót montażowo-budowlanych i 
rozbiórkowych 
b) instalacja wodociągowe i p-pożarowe 
- PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze zmianą PN-B-
01706:1992/Az1:1999 
- PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. 

Wymagania instalacyjne. 
- PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
- PN-EN 120556-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 1: Postanowienia 

ogólne i wymagania. 
- PN-EN 120556-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 2: Kanalizacja 



sanitarna. Projektowanie układu i obliczenia. 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych część II. Instalacje sanitarne 
i przemysłowe” 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych" - wyd. COBRTI Instal - zeszyt 7, 

Warszawa z lipca 2003r. 
- PN-B-01706:1992 Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu. 
-  PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 1: Postanowienia ogólne. 
- PN-EN 806-2:2005 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 2: Projektowanie 
- PN-EN 806-3:2006 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 3: Wymiarowanie przewodów. Metody uproszczone 
- PN-EN 806-4:2010 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 4: Instalacja 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych" - wyd. COBRTI Instal - zeszyt 12, 

Warszawa z września 2006r. 
- PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 1: Postanowienia 

ogólne i wymagania. 
- PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 2: Kanalizacja 

sanitarna - Projektowanie układu i obliczenia. 
-  PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 5: Montaż i badania, 

instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji. 
- PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu. 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 124 poz. 1030 z 2009). 
- PN-EN 120556-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 1: Postanowienia 

ogólne i wymagania. 
- PN-EN 120556-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 2: Kanalizacja 

sanitarna. Projektowanie układu i obliczenia. 
- PN-76/8860-O1/01 Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych. 
- PN-EN 13244-1-5 :2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 
rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układanej pod ziemią i nad ziemią. 
Polietylen/PE/. 
- Inne akty prawne, normy i wytyczne związane z opracowaniem. 
- dane katalogowe producentów urządzeń. 
- PN-EN 545:2000 „Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do rurociągów 
wodnych. Wymagania i metody badań”. 
- PN-EN 12201 „Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE); 
- PN-EN 805:2002, PN-EN 805:2002/Ap1:2006 “Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące 
systemów zewnętrznych i ich części składowych” 
- PN-B-10725:1997 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.” - 
- PN-B-02864/Az1 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. 
Zasady obliczania zapotrzebowania na wodę do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru. 
(Zmiana Az1)” - PN-B- 02863/Az1 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zapotrzebowanie 
wodne. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa. (Zmiana Az1)” 
- PN-EN 1717 październik 2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 
wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ 
zwrotny. 
c) Roboty malarskie 
- PN-EN-ISO 2409:1999 Wyroby lakierowane. Określenia przyczepności powłok do podłoża oraz przyczepności 
międzywarstwowej 
- PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 
strenowane 
- PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wewnątrz budynków 
- PN-C 81901;2002 Farby olejne i akrylowe 
- PN-70/H-97050.Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni. 
-  PN-70/H-97051, KOR3A. Ochrona przed korozją .Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 
malowania. Ogólne wytyczne. 
- PN-71/H-97053.Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne 



d) izolacje 
PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej 
- PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu Produkowane 
fabrycznie. 
- PN-75/B-23100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. 
PN-EN 13172:2002 Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodności 
e) renowacja pow. betonowych 
-  PN-EN 772-11:2002 Metody badań elementów murowych Część 11: Określenie absorpcji wody 
elementów murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i kamienia naturalnego spowodowanej 
podciąganiem kapilarnym oraz początkowej absorpcji wody elementów murowych ceramicznych 
-  PN-EN 772-4:2001 Metody badań elementów murowych Część 4: Określenie gęstości, gęstości 
objętościowej oraz porowatości całkowitej i otwartej elementów murowych z kamienia naturalnego 
-  PN-EN 772-5:2002 Metody badań elementów murowych Część 5: Określenie zawartości aktywnych 
soli rozpuszczalnych w elementach murowych ceramicznych 
- PN-EN 1925:2001 Metody badań kamienia naturalnego Oznaczanie współczynnika nasiąkliwości kapilarnej 
- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
f) elektryczne 
- PN-E- 05010:1991 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych 
- PN-EN-0529: 2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy. 
- PN- IEC 60364-5-548:2001 instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego 
- PN- IEC 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - instalacje na terenie budowy i 
rozbiórki 
- PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 1. Wymagania podstawowe, ustalanie 

ogólnych charakterystyk, definicje. 
- PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6. Sprawdzanie. 
- PN- E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego . 

Oprzewodowanie 
- PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa 
- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. - Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa 
- Ochrona przed prądem przetężeniowym 
- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.- Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia 
- PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. - Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa 
- Ochrona przed obniżeniem napięcia 
- PN-IEC 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia.- Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. - Uziemienia i przewody ochronny 
- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.- Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. - postanowienia ogólne 
- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 
- PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego .Urządzenia do ochrony przed przepięciami 
- PN-IEC 60364-1:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe 
PN-IEC 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa 

10.3 Rozporządzenia 
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (wraz z późniejszymi zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZ.U. z dnia 15.06.2002r. Nr 75 poz. 690 wraz z późniejszymi 
zmianami 
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych - COBRIT INSTAL zeszyt 6 z 
2003r. 



- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych cz. II - Instalacje Sanitarne i 
Przemysłowe - MB i PMB i ITB z 1974 - wydanie ze zmianami i uzupełnieniami późniejszymi 
 

 
 

 


