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SPECYFIKACJA TECH�ICZ�A WYKO�A�IA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLA�YCH. 
 
1. Cześć ogólna. 

1.1. Przedmiot i zakres robót budowlanych: 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacyjnych 
wg zakresu podanego poniżej dla modernizacji obiektu szkolno - przedszkolnego w Żernicy przy ul. 
Leopolda Miki 37 etap I - przebudowa segmentu F, H, I. 
 
Zakres opracowania obejmuje następujące instalacje: 

− Instalację centralnego ogrzewania, 
− Instalację wod.-kan., 
− Instalację p.poż., 
− Instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej, 
− Instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej. 

 
1.2. Nazwy i kody (CPV). 

45331100-7: Instalowanie centralnego ogrzewania, 
45332000-3: Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne, 
45000000-7: Roboty budowlane. 
 

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień 
publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania robót budowlanych, 
obejmujący w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu 
wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

 
1.4. Organizacja budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz z uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, komplet dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznych. Wykonawca umieści na budowie w widocznym miejscu 
tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. z póź. zmianami. 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać wpisu osób, którym zostało powierzone 
kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały, urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty zakończenia robót i do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby teren i obiekt lub jego elementy były w należytym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

 

1.5. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, urządzeń, instalacji itp. znajdujących się w obiekcie i 
terenie oraz uzyska od odpowiednich służb obiektu informacji o ich lokalizacji i procedurze 
postępowania podczas prowadzenia prac remontowych. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych obiektów, instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
istniejących obiektów. 
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1.6. Ochrona środowiska. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla 
otocznia, nie będą dopuszczone do użycia. 

 

1.7. Warunki bezpieczeństwa pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
umownej Wykonawca będzie przestrzegał przepisy w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy. 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. 

 

1.8. Zaplecza dla potrzeb budowy. 
Dla realizacji inwestycji Wykonawca może urządzić zaplecze dla potrzeb budowy na terenie posesji 
na, której usytuowane są sieci. Podłączenie zaplecza do instalacji elektrycznej i wodociągowej jest 
możliwe po uzgodnieniu z Zamawiającym sposobu rozliczenia i zapłaty za pobrane media. Koszty 
poboru wody, energii elektrycznej, w trakcie wykonywania robót objętych umową ponosi 
Wykonawca. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za swoje składniki majątkowe znajdujące się na placu 
budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

 
2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów. 
Stosować należy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881). 
 

2.1. Instalacja c.o.. 
2.1.1. Rury. 

Instalację rozprowadzającą oraz piony główne wykonać z rur stalowych bez szwu wg PN-EN 
10216-1 łączonych przez spawanie. 
 

2.1.2. Elementy grzejne. 

Parametry równoważności grzejników  
Wymagany typ grzejnika:  

− stalowy grzejnik płytowy  
Wymagany kolor grzejnika:  

− zgodny z RAL 9016  
Okres gwarancyjny  

− min. 10 lat na szczelność i powłokę lakierniczą  
Ciśnienie eksploatacyjne:  

− wymagane min. 10 bar (próbne 13 bar)  
Dodatkowe wymagania:  

− przyspawane osłony boczne,  
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− łatwo zdejmowana pokrywa górna, 
− podziałka użebrowania 25 mm, 
− Rozstaw przyłączy bocznych identyczny jak w grzejnikach żeliwnych (500 mm).  

Wymagane normy i certyfikaty:  
− Parametry techniczne określone i sprawdzone wg DIN EN 442 - Proces produkcji 

certyfikowany, 
−  wg EN ISO 9001 - Powłoka lakiernicza wg DIN 99500 - Atest higieniczny PZH.  

 
2.2. Instalacja wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacyjnej. 
2.2.1. Rury. 

Instalację wykonać z rur polietylenowych PN20 typ 3 do wody zimnej i ciepłej, łączonych  
poprzez zgrzewanie. 
Przewody rozprowadzające wody pitnej oraz wody ciepłej wraz z cyrkulacją zostaną zaizolowane 
termicznie. Zastosowana zostanie izolacja z PE gr. 20 mm.  
Piony oraz główne przewody rozprowadzające wodę będą uzbrojone w kulowe zawory odcinające, 
zaś piony cyrkulacyjne wody ciepłej w zawory regulacyjne podpionowe z nastawą wstępną  
i kurkami spustowymi.    
Przewody rozprowadzające zasilające przybory sanitarne w poszczególnych lokalach mieszkaniach 
wykonać z rur polietylenowych w otulinach ciepłochronnych i poprowadzone  
w posadzce (system trójnikowy). Projektuje się zastosowanie kształtek łączonych z przewodami 
polietylenowymi poprzez zaciskanie osiowe nie wymagające stosowania w konstrukcji materiałów 
uszczelniających.  
 

2.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej. 
2.3.1. Rury. 

Rury i kształtki wykonane z astolanu (AS) - wzmocnionego minerałami tworzywa sztucznego na 
bazie polipropylenu o gęstości min. 1,9 g/cm3. Rury dn 100 o minimalnej grubości ścianek 5mm. 

 
2.4. Studzienki kanalizacyjne 
2.4.1. Cechy ogólne. 

• studzienki zgodne z normą PN-EN 476:2000 (niewłazowe),  
• możliwość stosowania w inżynierii komunikacyjnej – system posiada aprobatę 

IBDiM, 
• potwierdzona badaniami zgodnymi z PN-EN 13598-2 trwałość przy poziomie wody 

gruntowej – 3 metry, 
• możliwość stosowania w inżynierii komunikacji szynowej – studzienki posiadają 

aprobatę CNTK 
• możliwość stosowania na terenach górniczych – pozytywna opinia GIG do III 

kategorii terenów górniczych włącznie, 
• odporność chemiczna tworzywowych elementów składowych (PP, PVC-u) zgodnie z 

ISO/TR 10358,  
• odporność chemiczna uszczelek zgodnie z ISO/TR 7620,  
• uszczelki spełniające wymagania normy PN-EN 681-1:2002, 
• producent rur powinien posiadać certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001, 
• producent posiadający doświadczenie z badań studzienek w skali rzeczywistej 

udokumentowane raportami z przeprowadzonych badań, 
• system kanalizacyjny (rury, kształtki, studzienki) od jednego producenta. 
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2.4.2. RURA KARBOWA�A – średnica zewnętrzna fi 400, 315. 

• rura trzonowa karbowana wykonana z PP, 
• sztywność obwodowa rury SN≥2kN/m2,  
• przy prawidłowym montażu odporna na wypór wód gruntowych; dzięki falistej 

powierzchni zewnętrznej, współpracująca z gruntem w zmiennych warunkach 
atmosferycznych, zdolna do przenoszenia nierównomiernych obciążeń od gruntu bez 
utraty szczelności, 

• kolor rury karbowanej pomarańczowy, 
• możliwość regulacji wysokości studzienki poprzez przycięcie rury co 5 cm, 
• możliwość szczelnego podłączenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocą 

wkładek „in situ” o średnicach DN110 i DN160.  
 

2.4.3. Kinety. 

• kinety prefabrykowane, monolityczne wykonywane metodą wtrysku (z PP w zakresie 
średnic od DN110 do DN200 mm włącznie),   

• kolor kinet – czarny, 
• różne typy kinet: kinety przelotowe, połączeniowe (zbiorcze), dopływy pod kątem 45 

stopni, 
• kinety wyposażone w króćce kielichowe połączeniowe dla rur po stronie dopływów i 

odpływu. 
 

2.4.4. Rury teleskopowe. 

• rury teleskopowe z rury PVC-u ze ścianką litą o wysokiej trwałości: 
a) odporne na szeroki zakres temperatur występujących podczas wykonywania 

nawierzchni asfaltowych w drogach w czasie montażu i eksploatacji,  
b) odporne na obciążenia dynamiczne od ruchu (niedopuszczalne rury teleskopowe z 

rdzeniem spienionym), 
c) połączenie rury teleskopowej z włazem rozłączne - na zaczepy – konstrukcja 

wpływająca na trwałość rozwiązania (niedopuszczalne połączenie termokurczliwe, 
śrubowe lub wciskowe, które narażone są na zniszczenia i wykruszenia na skutek 
obciążeń dynamicznych oraz zmienne warunki temperaturowe), 

• rury teleskopowe o długości 375 mm lub 750 mm dostosowane do różnych grubości 
konstrukcji drogi umożliwiające dokładne ustalenie wysokości studzienki, 
wyrównanie poziomu włazu/wpustu deszczowego z nawierzchnią.  
 

2.4.5. Zwieńczenia 

• zwieńczenia studzienek w klasie B125 i D400 o konstrukcji „pływającej” – powiązane 
z konstrukcją drogi, nieprzenoszące obciążeń na trzon studzienki i jej podłączenia,  

• włazy/wpusty wykonane z żeliwa szarego, 
• włazy niewentylowane – ograniczające wydostawanie na zewnątrz oparów z 

kanalizacji oraz zabezpieczające przedostawanie się do systemu kanalizacyjnego 
piasku i zanieczyszczeń z nawierzchni, co obniża koszty eksploatacji,  

• wpusty wyposażone w wiaderka do łapania zanieczyszczeń, 
• w klasie A15 (w terenach poza klasowych - nieobciążonych ruchem oraz w obszarach 

ruchu pieszego i rowerów) możliwość przykrycia studzienki pokrywą z PP ułożoną 
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bezpośrednio na rurze karbowanej lub pokrywą żelbetową lub tworzywową TAR na 
stożku żelbetowym lub tworzywowym TAR, 

• włazy i wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadające certyfikat niezależnej 
jednostki certyfikującej, 

• pozostałe elementy zwieńczeń posiadające dopuszczenie do stosowania w inżynierii 
komunikacyjnej (aprobata IBDiM). 

 
Dopuszcza się stosowanie urządzeń i rozwiązań równoważnych t.j. spełniających powyższe 
wymagania.  
 
3. Kontrola jakości materiałów. 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 
 

3.1. Kontrola zgodności wykonania robót z: 
− Dokumentacją Projektową 
− Specyfikacją Techniczną 
− Polskimi lub branżowymi normami 
− Warunkami technicznymi wykonania i montażu 
− Instrukcjami montażu dostarczonymi przez Producentów 
− Poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
4. Dokumenty odniesienia. 

Dokumentami odniesienia są: 
− Projekty branżowe budowlano-wykonawcze.  
− Ustawa „Prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z późniejszymi zmianami. 
− Ustawa „Prawo zamówień publicznych" z dnia 29 stycznia 2004 r. wraz z późniejszymi 

zmianami. 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi 
zmianami. 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

− Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. W sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 
 


