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1. Wstęp 

1.1. Podstawa formalna opracowania 

Podstawę opracowanie stanowi zlecenie oraz wytyczne udzielone przez inwestora  

1.2. Przedmiot stosowania STWiOR 

Przedmiotem poniższej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z modernizacją węzła cieplnego budynku pływalni 

Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Waszawy w Dzielnicy Żoliborz ul. Potocka 1 w Warszawie 

1.2. Zakres stosowania STWiOR 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. Ustalenia zawarte w niniejszej 
specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich robót związanych z budową budynku. Obejmują prace związane z robotami 
przygotowawczymi, robotami budowlanymi, robotami instalatorskimi, dostawa materiałów, 
wykonawstwem, wywozem i utylizacja odpadów i wykończeniem robót wykonywanych na 
miejscu. 
 
1.3. Zakres robót budowlanych instalacyjnych 
 
Wymiana wymienników ciepła i odmulacza  
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 
umowa, STWiOR, przedmiarem robót i poleceniami Przedstawiciela Inwestora. 
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
przedstawiciela Inwestora. 
 
1.5. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
 
Wszystkie konieczne oznakowania i zabezpieczenia, wykonanie i rozebranie niezbędnego 
rusztowania wraz z utrzymaniem jego sprawności technicznej, wywóz gruzu, utrzymanie 
porządku na placu budowy i uprzątniecie terenu po wykonanych robotach itp. - leży po stronie 
Wykonawcy. 
 
1.6. Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z 
punktu widzenia: 
 
a) organizacji robót budowlanych 
• cykl realizacji – wg postanowień umowy 
• przewidywana kolejność wykonywania robót zewnętrznych - po uzgodnieniu z 
Zamawiającym 
b) zabezpieczenie interesów osób trzecich 



Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi 
i mienia oraz zawrzeć stosowne umowy ubezpieczające od odpowiedzialności cywilnej. Za 
szkody wyrządzone w mieniu publicznym jak również wobec osób trzecich w związku z 
prowadzonymi robotami ponosi całkowita odpowiedzialność cywilno-prawna. 
c) ochrona środowiska 
Roboty budowlane nie wpłyną negatywnie na środowisko. 
d) warunki bezpieczeństwa pracy 
Prace należy prowadzić zgodnie z ogólnymi i branżowymi przepisami BHP. Pracownicy 
dopuszczani do robót na rusztowaniach i na dachu powinni posiadać ważne zaświadczenia 
dopuszczające do wykonywania prac na wysokościach oraz powinni odbyć szkolenie ogólne 
BHP i instruktaż stanowiskowy na stanowisku pracy. Przed przystąpieniem do poszczególnych 
typów robót należy zapoznać sie z treściami zawartymi na opakowaniach i metryczkach 
poszczególnych wyrobów budowlanych. We wszystkich przypadkach, w których producent 
wyrobu zaleca stosowanie środków ochronny (okulary, rękawiczki, filtry do oddychania) 
należy bezwzględnie je stosować. 
e) zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
Zamawiający nie zabezpiecza wykonawcy pomieszczenie na potrzeby socjalne pracowników 
oraz na magazyn podręczny. 
f) warunki dotyczące organizacji ruchu 
Wykonawca zobowiązany prowadzić roboty w sposób nie powodujący utrudnię w ruchu 
drogowym w obrębie budynku – w szczególności dotyczy to dostawy sprzętu i materiałów na 
potrzeby budowy środkami transportowymi wykonawcy. Ciągi komunikacyjne w obrębie 
budynku powinny być wolne od przeszkód spowodowanych prowadzonymi robotami lub 
składowanymi materiałami. 
g) ogrodzenie 
Nie przewiduje się dodatkowego ogrodzenia terenu budowy. Teren wokół budynku należy 
oznakować i zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
h) zabezpieczenie chodników i parkingu 
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania odpowiednich standardów czystości otoczenia 
prowadzonych robót. Przy prowadzeniu robót z rusztowań, w przypadku bliskości ciągów 
pieszych, należy obligatoryjnie stosować na rusztowaniach daszki zabezpieczające ruch pieszy. 
Ciągi komunikacyjne krzyżujące się z rusztowaniami winny być zabezpieczane specjalnie 
zabezpieczonymi przejściami. 
 
 
 
2. Określenia materiałowe. 
 
2.1. Materiały.  
 
 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację 

zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 



metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia 

i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, Humus i nadkład 

czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 

robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z 

innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 

odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym.Materiały nie odpowiadające 

wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 

złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym 

znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłacenie. Przechowywanie i składowanie 

materiałów. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy 

będą one potrzebne do robót, były zabezpieczoneprzed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 

jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Specyfikacja Techniczna – Rozbudowa 

istniejącego budynku oświatowego Szkoły Podstawowej nr 173 im. Górników Polskich. 

2.2. Sprzęt. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i 

wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący 

własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 

jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 

użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 



2.3. Transport. 

a) Ogólne wymagania dotyczące transportu.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 

terminie przewidzianym w umowie. 

b) . Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 

osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać 

na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

2.4. Wykonanie robót. 

a)  Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: - projekt technologii i organizacji 

montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych 

gabarytach lub masie). 

b)  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

 2.5. Kontrola jakości robót. 

a) Program zapewnienia jakości. 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 

b) Zasady kontroli jakości robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów 



oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do 

zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam 

określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp 

do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie 

przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczącychurządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu 

lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 

ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 

badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 

materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

c) Raporty z badań. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

d) Certyfikaty i deklaracje. 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 

oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 

1998 r. (Dz. U. 99/98) 

e) Obmiar robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 



dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie  

(opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy 

lub w innym czasie określonym w umowie. 

 Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w 

KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami 

określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót. 

 Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 

dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, 

to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 

pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 

robót. 

 Wagi i zasady wdrażania. 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

2.6. Odbiór robót. 

 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 



Odbiór ostateczny (końcowy). 

 Zasady odbioru ostatecznego robót. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do zakresu (ilości) oraz jakość ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 

do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w 

dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia 

robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona 

przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca 

roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i SST.  

 

2.7. Podstawy płatności. 

Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w 

dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest 

wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 

umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe 

będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.  

2.8. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 Ustawy. 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 

poz. 2016 z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 

2002 r. Nr 147, poz. 1229). 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 

późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 

późn. zm.). 



– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 

204, poz. 2086). 

 Rozporządzenia. 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów 

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. 

U. Nr 209, poz. 1779). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia 

polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 

technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. 

Nr 209, poz. 1780). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 

202, poz. 2072). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT 

 

Instalacje sanitarne wewnętrzne wod-kan., c.o. i 

c.t. oraz wentylacji. 

 

 

 

WYMAGANIA OGÓLNE 

 

(Kod CPV 45000000-7) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wspólne wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru wszystkich robót, objętych przedmiotem zamówienia. 

 

1.2 Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 

zlecaniu i realizacji robót objętych zamówieniem określonym w pkt. 1.4. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 

metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3 Zakres robót objętych ST 
a) przedmiot i zakres robót budowlanych: 

− instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej, 

− instalacja wody hydrantowej, 

− instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, 

− technologia kotłowni. 
 

a) nazwy i kody robót objętych zamówieniem: 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 

robót budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) opracowanymi dla 

poszczególnych robót niniejszego zamówienia: 

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania, 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, 

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne - kanalizacyjne, 

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne, 

 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót i informacje o terenie budowy: 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy, przekaże Wykonawcy 

protokólarnie teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 



administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, 

przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety 

SST. 

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca wraz z Zamawiającym winien 

przeprowadzić jego wizję, a także przylegających do niego obiektów lub ich części, dróg, 

chodników itp., na które realizacja robót może w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie 

istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać i sfotografować. 

Opis taki wraz z dokumentacją fotograficzną winien stanowić załącznik do protokołu 

przekazania terenu budowy. Wszelkie uszkodzenia lub wady niezanotowane, ale zauważone 

podczas lub po wykonaniu robót będą naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym należy 

przywrócić stan sprzed uszkodzenia lub lepszy. 

Na Wykonawcy spoczywa też odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 

pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu 

aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, oraz 

zatrudni dozorców i podejmie wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 

społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

1.5.3. 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 Wykonawca będzie: 

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

• podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, 

• unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni: 



• ulokowanie i zabezpieczenie baz sprzętu i składowisk materiałów w sposób 
uniemożliwiający przedostanie się szkodliwych związków do środowiska gruntowo-
wodnego; 

• odprowadzanie ścieków socjalno-bytowych z obiektów zaplecza budowy i baz 
technicznych do systemu kanalizacji lub do szczelnych kontenerów i wywożenie ich do 
najbliższej oczyszczalni; 

• oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni, a po 
zakończeniu prac przywrócenie do poprzedniego stanu. 

1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami,  

na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 

oraz w maszynachi pojazdach. 

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. 

1.5.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 

terenu i pod jego poziomem, takich jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

inspektora nadzoru inwestorskiego i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapisów zawartych w rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel bez technicznej 

konieczności  



nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia wymaga 

zastosowania odpowiednich zabezpieczeń stanowiska roboczego i pracowników. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

W terminie wynikającym z warunków kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy 

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informację dotyczącą Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia („BIOZ”) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.10. Nadzór środowiskowy 

Na kontrakcie prowadzony będzie Nadzór środowiskowy z ramienia Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest do respektowania wszelkich ustaleń i wymagań prowadzonych 

przez Nadzór. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej  

i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 

robót. 

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 Inspektora nadzoru inwestorskiego 

o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

1.7.2. Terminy stosowane w umowach 



1. Harmonogram wykonania robót – dokument określający całkowity czas wykonania robót 
wraz z terminami rozpoczęcia i zakończenia robót każdego z wykonawców i terminami 
realizacji poszczególnych rodzajów lub etapów robót; 

2. Wada – niezgodność wykonania przedmiotu umowy z wymaganiami ustalonymi w tej 
umowie; 

3. Arbitraż – sposób rozstrzygania sporów poza sądem przez jedną lub kilka osób, wybranych 
zwykle przez strony; 

4. Roszczenie – żądanie przez wykonawcę dodatkowej zapłaty, do której jego zdaniem jest, 
zgodnie z umową, upoważniony lub żądanie zapłaty za szkodę wynikającą z 
niedotrzymania warunków umowy; 

5. Siła wyższa – zdarzenie, którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec i będące 
poza wpływem stron umowy, które uniemożliwia wykonawcy wypełnienie swoich 
zobowiązań w całości lub w części; 

6. Potrącenia – sankcje za niezgodne z umową wykonanie robót, przez zmniejszenie kwoty 
umownej. Sankcje będą zastosowane, gdy zamawiający zaakceptuje je zamiast wykonania 
poprawek robót wykonanych niezgodnie z umową; 

7. Zaliczka – kwota pieniędzy wypłacona wykonawcy przez zamawiającego po podpisaniu 
umowy, ale przed rozpoczęciem robót, dostaw lub świadczeniem usług; 

8. Faktura końcowa – dokument akceptowany przez strony umowy, ustalający ostateczne 
koszty wykonania robót lub usług i ostateczną kwotę wynagrodzenia; 

9. Protokół odbioru końcowego – dokument stanowiący podstawę ostatecznego rozliczenia 
wykonanych robót lub usług; 

10. Wynagrodzenie końcowe – ostateczna kwota w fakturze końcowej; 
11. Protokół odbioru częściowego – dokument, który stanowi podstawę płatności za 

wykonane roboty, usługi lub dostawy materiałów na określony dzień; 
12. Wynagrodzenie częściowe – wynagrodzenie, które wynika z faktury częściowej; 
13. Faktura częściowa – rozliczenie przejściowe między stronami umowy odnośnie do kwoty 

wynagrodzenia  
za całość robót lub usług wykonanych na określony dzień; 

14. Kosztorys – dokument określający całkowite wynagrodzenie wykonawcy w ofercie, 
ustalone na podstawie przedmiaru robót z podaniem cen szczegółowych odniesionych do 
poszczególnych pozycji przedmiaru; 

15. Cena jednostkowa – cena ustalona na jednostkę rzeczową wykonania robót budowlanych, 
dostaw  
lub usług; suma kosztów bezpośredniej robocizny, materiałów i pracy sprzętu oraz kosztów 
pośrednich  
i zysku, wyliczona na jednostkę przedmiarową robót podstawowych; 

16. Obmiar robót – szczegółowy opis robót wykonywanych lub już zakończonych z podaniem 
ich ilości; 

17. Rozliczenie końcowe – dokument finansowy sporządzany po wykonaniu robót przez 
przedstawiciela zamawiającego, stwierdzający różnicę między kwotą faktury końcowej a 
sumą wynikającą ze wszystkich dotychczasowych płatności; 

18. Wykonanie obiektu budowlanego – stan gotowości do użytkowania obiektu 
budowlanego, mimo że część robót nieistotnych może pozostawać jeszcze do wykonania; 

19. Protokół odbioru obiektu – dokument potwierdzający wykonanie obiektu budowlanego; 



20. Odbiór końcowy – proces przekazywania zamawiającemu zakończonego obiektu 
budowlanego  
z zastrzeżeniem lub bez; 

21. Rękojmia – zobowiązanie, z którego wynika, ze przez określony czas po odbiorze robót i 
usług wykonawca będzie naprawiał wszelkie wady i usterki wskazane przez zamawiającego 
lub jego przedstawiciela; 

22. Protokół usunięcia wad – dokument wydany po zakończeniu okresu rękojmi, 
potwierdzający usunięcie stwierdzonych wad; 

23. Okres rękojmi – okres od zakończenia robót, podczas którego wykonawca jest 
zobowiązany do usunięcia wad i usterek w materiałach i wykonanych robotach, 
wskazanych przez zamawiającego lub jego przedstawicieli; 

24. Warunki techniczne użytkowania – dokument, który określa warunki użytkowania 
obiektu, przeprowadzania okresowych przeglądów i zalecenia dotyczące konserwacji 
obiektu; 

25. Instrukcja użytkowania – dokument, który zawiera zalecenia w zakresie użytkowania 
instalacji  
lub urządzeń. 

 

1.7.4. Wybrane określenia podstawowe dotyczące instalacji i sieci sanitarnych: 

1. Instalacja – sieć transportu wody, gazu, ciepłego powietrza, elektryczności lub odpadów; 
2. Sieć wodociągowa – instalacja doprowadzająca wodę do poszczególnych działek 

budowlanych; 
3. Sieć odwadniająca – system kanałów odprowadzających i budowli pomocniczych 

służących do odprowadzania ich zawartości do ścieku, sieci kanalizacyjnej lub innych 
specjalnie wyznaczonych do tego miejsc; 

4. Odwodnienie terenu – system przewodów, konstrukcji i nasypów wymaganych do 
sterowania poziomem wody i zabezpieczenia terenu zurbanizowanego oraz upraw przed 
zalaniem zarówno wodą słodką, jak i słoną lub złagodzeniem takiego zalania; 

5. Kanał ściekowy – rurociąg lub inna konstrukcja, zwykle podziemna, do odprowadzania 
ścieków lub innych zbędnych cieczy; 

6. Sieć kanalizacyjna – kanał ściekowy i budowle pomocnicze służące do odprowadzania 
ścieków  o oczyszczalni ścieków lub innych miejsc usuwania; 

7. Kanalizacja podciśnieniowa – kanał ściekowy pracujący w podciśnieniu; 
8. Instalacja sanitarna – zespół urządzeń umożliwiający dostarczanie ciepłej i zimnej wody 

do urządzeń sanitarnych w budynku i usuwający z niego odpady; 
9. Zespół urządzeń – zestaw materiałów i elementów tak zamontowanych, aby zapewniały 

prawidłowe działanie instalacji; 
10. Urządzenie – wyposażenie do użytkowania przez mieszkańców, związane z obsługą 

instalacji; 
11. Urządzenie sanitarne – urządzenie stałe, do którego dostarczana jest woda do picia i woda 

do celów sanitarnych lub urządzenie odprowadzające ścieki; 
12. Wyposażenie stałe – wyroby, takie jak urządzenia sanitarne lub kuchenne, które stanowią 

wyposażenie przestrzeni użytkowanej przez mieszkańców i które są zamontowane w 
budynku; 



13. Instalacja wodociągowa zimnej wody – układ połączonych przewodów, armatury i 
urządzeń, służący do dostarczania do wybranych miejsc i pomieszczeń w budynku wody 
doprowadzonej z sieci wodociągowej lub własnego ujęcia; 

14. Instalacja wodociągowa ciepłej wody – układ połączonych przewodów, armatury i 
urządzeń, służący do dostarczenia do wybranych miejsc i pomieszczeń w budynku 
podgrzanej wody wodociągowej; 

15. Instalacja kanalizacji ściekowej – układ połączonych przewodów wraz z urządzeniami, 
przyborami i wpustami, odprowadzający ścieki do sieci kanalizacji ogólnospławnej, sieci 
kanalizacji sanitarnej albo przydomowej oczyszczalni ścieków lub zbiornika 
bezodpływowego na nieczystości ciekłe; 

16. Instalacja kanalizacji deszczowej – układ połączonych przewodów wraz z wpustami, 
odprowadzający wody odpadowe i roztopowe do sieci kanalizacji ogólnospławnej, sieci 
kanalizacji deszczowej lub dołów chłonnych, zbiorników retencyjnych albo na własny teren 
nieutwardzony; 

17. Instalacja ogrzewcza wodna – układ połączonych przewodów wraz z armaturą, pompami 
obiegowymi, grzejnikami i innymi urządzeniami, służący do ogrzewania pomieszczeń w 
budynku w okresie obniżonych temperatur zewnętrznych; 

18. Instalacja ogrzewcza powietrzna – układ połączonych przewodów powietrznych wraz z 
nawiewnikami i wywiewnikami oraz elementami regulacji strumienia ciepłego powietrza, 
służący do jego dostarczenia do pomieszczeń w budynku w okresie obniżonych temperatur 
zewnętrznych; 

19. Instalacja gazowa – układ przewodów za kurkiem głównym wraz z armaturą i innym 
wyposażeniem, urządzeniem do pomiaru zużycia gazu oraz urządzeniami gazowymi z 
wyposażeniem, a także przewodami spalinowymi lub powietrzno - spalinowymi o długości 
nie większej niż 2 m, odprowadzającymi spaliny bezpośrednio poza budynek bądź do 
kanałów spalinowych; w przypadku zasilania gazem płynnym z indywidualnych butli 
znajdujących się w budynku, butla wraz z urządzeniem redukcji ciśnienia gazu jest częścią 
składową instalacji; 

20. Klimatyzator – zamknięty w obudowie zestaw, lub zestawy przeznaczone jako zespół do 
dostarczania uzdatnionego powietrza do zamkniętej przestrzeni (na przykład pokoju) lub 
strefy. Zawiera on instalację ziębniczą z zasilaniem elektrycznym, przeznaczoną do 
oziębiania i w miarę możliwości odwilżania powietrza. Może on mieć wyposażenie służące 
do ogrzewania, zapewniania cyrkulacji, oczyszczania i nawilżania powietrza. Jeśli 
ogrzewanie odbywa się poprzez odwrócenie obiegu czynnika ziębniczego, wówczas jest to 
pompa ciepła; 

21. Pompa ciepła – zamknięty w obudowie zestaw lub zestawy przeznaczone jako zespół do 
dostarczania ciepła.Zawiera on instalację ziębniczą z zasilaniem elektrycznym, 
przeznaczoną do ogrzewania. Może on mieć wyposażenie służące do oziębiania, 
zapewnienia cyrkulacji i odwilżania powietrza. Oziębianie odbywa się poprzez odwrócenie 
obiegu czynnika ziębniczego; 

22. Wentylacja – nawiew i usuwanie powietrza z pomieszczenia w sposób naturalny lub 
mechaniczny; 

 

1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
2.1. Stosowanie wyrobów budowlanych 
Materiały stosowane do wykonywania robót budowlanych objętych zamówieniem: 



będące wyrobami budowlanymi w myśl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 

2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570) oraz Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego 

zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego 

dyrektywę Rady 89/106/EWG, mogą być wprowadzone do obrotu lub udostępniane na rynku 

krajowym, jeżeli nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych,  

w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co 

oznacza, że ich właściwości użytkowe umożliwiają – prawidłowo zaprojektowanym i 

wykonanym obiektom budowlanym, w których mają być one zastosowane w sposób trwały – 

spełnienie podstawowych wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. nr 0 poz. 290). 

Wszystkie materiały wykorzystywane przy robotach budowlanych objętych zamówieniem: 

powinny być wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z 

właściwymi przepisami, a więc posiadać: 

− oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm lub z 
europejską oceną techniczną, albo 

− oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nieobjęte normą 
zharmonizowaną  
– dla której zakończył się okres koegzystencji – i dla których nie została wydana europejska 
ocena techniczna, a dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną 
(do końca okresu ważności tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a później krajową 
oceną techniczną), bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, albo  

− legalne wprowadzenie do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w 
państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane 
udostępniane na rynku krajowym  
są nieobjęte zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o 
których mowa w art. 2 pkt 10 rozporządzenia Nr 305/2011, a ich właściwości użytkowe 
umożliwiają spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane 
zaprojektowane i budowane w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych, 
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym 
udostępnianym na rynku krajowym dostarcza się informacje o jego właściwościach 
użytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami państwa, w którym wyrób budowlany 
został wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obsługi oraz informacje 
dotyczące zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie ten wyrób stwarza podczas 
stosowania i użytkowania), albo 

− dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.  
Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 

pochodzenia oraz daty produkcji. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem 

budowy w miejscach wskazanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 

 

 

 

2. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
2.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi 

on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

− organizację wykonania robót w terminie umownym i sposób prowadzenia robót; 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót; 

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót; 

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót; 

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań); 

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, a 
także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego; 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne; 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku/rozładunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.; 

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 



2.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W 

przypadku, gdy nie zostały one tam określone Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. 

Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

inspektor nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 

materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 

ponosi Wykonawca. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

a) Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych, zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych (SST) i przyjętych odpowiednio w kosztorysie. 

b) Obmiaru robót dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów 
(rejestru obmiarów). 

c) Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru 
inwestorskiego na piśmie. 

d) Obmiar wykonanych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

 



7. Zasady określania ilości robót i materiałów 

a. Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i 
KNR-ach,  
KNNR-ach oraz normach zakładowych. 

b) Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej  
i kosztorysowej. 

 

8 SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 

e) odbiorowi po upływie okresu gwarancji. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 

do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 

ustaleniami. 

 



8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje komisja w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. 

Komisja jest powoływana przez Zamawiającego. 

 

8.4. Odbiór robót ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (końcowego) robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu oraz jakości wykonanych robót. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 

dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót  

z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową 

i SST z uwzględnieniem tolerancji co nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 

obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót  

w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 



Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 

stwierdzi i 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

1. Dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 

2. Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne); 

3. Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających; 
4. Protokoły odbiorów częściowych; 
5. Recepty i ustalenia technologiczne; 
6. Dzienniki budowy i książki obmiarów (rejestr obmiaru); 
7. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ); 
8. Dokumenty świadczące o dopuszczeniu użytych materiałów i wyrobów budowlanych do 

obrotu lub udostępnieniu na rynku krajowym bądź do jednostkowego zastosowania, 
zgodnie z właściwymi przepisami; 

9. Karty techniczne lub instrukcje producentów odnoszące się do zastosowanych materiałów 
(wyrobów); 

10. Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi; 
11. Wykaz przekazywanych kluczy; 
12. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń; 

13. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu; 
14. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; 
15. Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym; 
16. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót.Z czynności odbioru sporządza się protokół 

podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

Protokół powinien zawierać: 

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

− ocenę wyników badań, 

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 



9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. Ustalenia ogólne 

9.1.1. Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną przez Zamawiającego w dokumentach umownych i 

przyjęta odpowiednio w danej pozycji kosztorysu ofertowego. 

9.1.2. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 

przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych 

(ofercie). 

9.1.3. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

9.1.4. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami (z kosztami pośrednimi, 
narzutami zysku, dodatkowymi za pracę w godzinach nadliczbowych, w dniach 
wolnych od pracy itp.); 

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy; 

− koszty zmniejszenia wartości robót rozbiórkowych z tytułu odzysku materiałów 
rozbiórkowych przechodzących na własność Wykonawcy; 

− koszty utylizacji materiałów rozbiórkowych zgodnie z prawem ochrony środowiska; 

− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami jednorazowymi (sprowadzenie 
sprzętu na teren budowy, montażem i demontażem, usunięciem po zakończeniu 
robót); 

− wykonanie wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do wykonania robót 
podstawowych; 

− koszty pośrednie, w skład których wchodzą koszty takie jak: płace personelu i 
kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp; 
usługi obce na rzecz budowy; opłaty za dzierżawę placów i bocznic; ekspertyzy 
dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy; 

− zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania 
robót lub wynikających z przyjętej technologii robót; 

− koszty wykonania, utrzymania oraz późniejszej rozbiórki dróg technologicznych; 

− stosowanie się do PZJ; 

− inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnętrznymi; 

− koszty pobierania i badań próbek; 

− przygotowanie i dostarczenie szczegółowych rysunków roboczych / wykonawczych; 

− zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mogących wystąpić w okresie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym; 

− wszelkie koszty związane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych 
linii/sieci przez właścicieli sieci; 



− koszty wykonania przekopów kontrolnych pod nadzorem właściciela sieci; 

− koszty wyłączeń i przełączeń oraz niedostarczenia mediów; 

− wykonanie układów przejściowych na czas budowy; 

− przeprowadzenie pomiarów, badań i odbiorów zgodnie z wymaganiami SST; 

− uporządkowanie miejsc prowadzonych robót i wywiezienie zbędnych materiałów 
Wykonawcy na składowisko Wykonawcy; 

− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami ale z wyłączeniem podatku 
VAT. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Ustawy 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 
290). 

− Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 
2015, poz. 2164). 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 
r. Nr 0, poz. 1570). 

− Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2016 
r. Nr 0, poz. 655). 

− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 
2016 r. Nr 0, poz. 191). 

− Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. 
Nr 0, poz. 1125). 

− Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. – o samorządach zawodowych architektów oraz 
inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1725). 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 
2016 r. Nr 0, poz. 672). 

− Ustawa z dnia 18 kwietnia 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469). 

− Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji  
w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2031). 

− Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 
r. poz. 128). 

− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015 r., 
poz. 460). 

 

10.2. Rozporządzenia 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 
r. Nr 0, poz. 1129). 

− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r.  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, 



poz. 462  
z późniejszymi zmianami). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. – w sprawie dziennika 
budowy, montażu  
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy  
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z późn. zm.). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 
z 2015 r. Nr 0, poz. 1422). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129 poz. 844 – tekst 
jednolity – Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). 

− Rozporządzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony 
Środowiska  
z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
drogowych  
i mostowych (Dz. U. z 1977 r. Nr 7, poz. 30). 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 
r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących  
w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133). 

− Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. 
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, 
badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. 
U. z 2015 r. poz. 1789). 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1923). 

− Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 
2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

− Rozporządzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE)  
nr 2195/2003 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 zmiany CPV. 

− Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 
r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów 
budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG. 



 

10.3. Normy 

− PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle – Terminologia cz. 1: Terminy ogólne. 

− PN-ISO 6707-2 Budownictwo – Terminologia, Terminy stosowane w umowach. 

− PN-IEC 60050-826 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Część 826: 
Instalacje elektryczne. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INSTALACJE WODOCIĄGOWE. 

 

(Kod CPV 45332200-5) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.2. Przedmiot ST 



Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych w budynkach 

użyteczności publicznej. 

 

1.3. Zakres stosowania ST 

Niniejsza ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.2., a objętych zamówieniem określonym w pkt. 1.8. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z 

doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu 

przepisów BHP. 

 

1.4. Zakres robót objętych ST 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności występujących przy montażu instalacji wodo-

ciągowych z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia i armatury. Przedmiotem opracowania jest 

określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w zakresie przygotowania i 

sposobów ich oceny, wymagań dotyczących wykonania instalacji oraz ich odbiorów. 

 

1.5. Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a także 

zdefiniowanymi poniżej: 

Instalacja wodociągowa – instalację wodociągową stanowią układy połączonych przewodów, 

armatury i urządzeń, służące do zaopatrywania budynków w zimną i ciepłą wodę, spełniającą 

wymagania jakościowe określone w przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim 

powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi. 

Instalacja wodociągowa wody zimnej – instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci 

wodociągowej rozpoczyna się bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego, a instalacja 

zimnej wody pochodzącej z własnego ujęcia (studni) od urządzenia, za po-mocą którego jest 

pobierana woda z tego ujęcia. 

Instalacja wodociągowa wody ciepłej – instalacja ciepłej wody rozpoczyna się bezpośrednio 

za zaworem na zasileniu zimną wodą urządzenia do przygotowania ciepłej wody. 



Woda do picia – woda do picia to taka woda, która jest odpowiednia do spożywania przez 

ludzi i spełnia odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG. 

Zestaw wodomierzowy – składa się z wodomierza oraz połączonych kształtek. 

Urządzenie zabezpieczające – urządzenie służące do ochrony jakości wody do picia, 

uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody (np. zawór antyskażeniowy, filtr). 

Armatura przepływowa instalacji wodociągowych – wszelkiego rodzaju zawory prze-

znaczone do sterowania przepływem wody w instalacji wodociągowej. 

Armatura czerpalna – wszelkiego rodzaju urządzenia przeznaczone do poboru wody z 

instalacji wodociągowej. 

 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

pkt 1.5. 

 

1.7. Dokumentacja robót montażowych instalacji wodociągowych  

Dokumentacja wykonania robót montażowych instalacji wodociągowych stanowi część 

składową dokumentacji budowy, której wykaz oraz podstawy prawne sporządzenia podano w 

ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6. 

− projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. „w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r. poz. 462 z późn. 
zmianami), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia 
na budowę, 

− projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania  
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 
202, poz. 2072 z późn. zmianami – tekst jednolity Dz. U. 2013 Nr 00, poz. 1129), 

− specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień 
publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami – tekst 
jednolity Dz. U. 2013 Nr 00, poz. 1129), 



− dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 

− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu lub udostępnieniu na rynku krajowym 
bądź do jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 
1570), 

− protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych, 

− dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji 
robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, 
pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 
290). 
Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego 

zadania. 

 

1.8. Nazwy i kody: 

Kody grup, klas lub kategorii robót wg CPV: 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, 

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne, 

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 

Materiały stosowane do montażu instalacji wodociągowych powinny mieć: 

− oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm lub z 
europejską oceną techniczną, albo 

− oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nieobjęte normą 
zharmonizowaną  
– dla której zakończył się okres koegzystencji – i dla których nie została wydana 
europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną (do końca okresu ważności tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a 
później krajową oceną techniczną), bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, albo 



− legalne wprowadzenie do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w 
państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane 
udostępniane na rynku krajowym są nieobjęte zakresem przedmiotowym 
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 
rozporządzenia Nr 305/2011, a ich właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie 
podstawowych wymagań przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób 
określony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostępnianym na rynku krajowym dostarcza 
się informacje o jego właściwościach użytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami 
państwa, w którym wyrób budowlany został wprowadzony do obrotu, instrukcje 
stosowania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia i 
bezpieczeństwa, jakie ten wyrób stwarza podczas stosowania i użytkowania), albo 

− dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym. 
Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typ wyrobu, kraju po-

chodzenia oraz daty produkcji. 

 

2.2. Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do montażu instalacji wodociągowych powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach 

technicznych, aprobatach technicznym – wydanym do 31 grudnia 2016 r., a po zakończeniu 

okresu ich ważności krajowym ocenom technicznym. 

2.2.1. Materiały podstawowe 

− rury i kształtki z polipropylenu (PP) – PN ISO 15874-1÷5, 

− rury i kształtki z rur stalowych ocynkowanych - PN-EN 10255. 
2.3. Warunki przechowywania materiałów 

Wszystkie materiały powinny być magazynowane i przechowywane zgodnie z instrukcją 

producenta. 

2.4.1. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem 

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem 

promieniowania słonecznego i temperaturą niższą niż 0°C lub przekraczającą 40°C. 

Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione 

przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub 

innym materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy 

zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały 

deformacji. 



Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do 

wysokości maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury 

lub niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach 

drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. 

Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w 

odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 

1,5 m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie. 

Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać 

przekładkami drewnianymi. 

2.4.2. Składowanie armatury 

Armaturę należy składować w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie niższej niż 0°C. W 

pomieszczeniach składowania nie powinny znajdować się związki chemiczne działające 

korodująco. Armaturę z tworzyw sztucznych należy przechowywać z dala od urządzeń 

grzewczych. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 3 

Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak też przy wykonywaniu 

czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt 

używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 

powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. 

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST „Wymagania ogólne” Kod 

CPV 45000000-7, pkt 4 

 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych 



Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania: 

− rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi 
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza pojazd końce rur nie 
mogą być dłuższe niż 1 m, 

− jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie 
wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1 m, 

− podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe 
części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być 
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch 
spinający boczne ściany skrzyni samochodu, 

− podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma 
samochodu powinna być ustawiona w poziomie. 

Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia    –

5°C do +30°C. 

 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 6 

 

6.2. Kontrolę wykonania instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych należy 

przeprowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi w WTWiO „Instalacji wodociągowych” 

(zeszyt nr 7) 

Są to badania wstępne polegające na pulsacyjnym podnoszeniu ciśnienia w instalacji do 

wartości ciśnienia próbnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku 

przecieków i roszenia oraz spadku ciśnienia (może wystąpić wyłącznie spowodowane 

elastycznością przewodów z tworzyw sztucznych) obserwuje się instalację jeszcze ½ godziny, 

jeżeli w dalszym ciągu nie występują przecieki i roszenie oraz spadek ciśnienia nie większy niż 

0,6 bara, przystępuje się do badania głównego. 

Badanie główne polega na podniesieniu ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego i 

obserwacji instalacji przez 2 godziny. Jeżeli badanie główne zostało zakończone wynikiem 

pozytywnym – brak przecieków i roszenia oraz spadek ciśnienia nie większy niż 0,2 bara – 

to uznaje się, że instalacja wodociągowa została wykonana w sposób prawidłowy, chyba że 

wymagane są jeszcze badania uzupełniające przez producenta przewodów z tworzyw 

sztucznych. Wartość ciśnienia próbnego należy przyjąć zgodnie z określoną w dokumentacji 

technicznej i WTWiO. 

Badanie szczelności instalacji możemy również przeprowadzić sprężonym powietrzem 

(zgodnie z pkt. 11.3.4. zeszytu nr 7 WTWiO). 



 

Warunkiem uznania wyników badania sprężonym powietrzem za pozytywne, jest brak 

spadku ciśnienia na manometrze podczas badania. Jednakże jest to badanie dość 

niebezpieczne i należy ściśle przestrzegać wymogów określonych w ww. pkt. WTWiO. 

Dla instalacji ciepłej wody, po wykonaniu badań szczelności wodą zimną z wynikiem 

pozytywnym, należy dodatkowo przeprowadzić badanie szczelności wodą o temp. 60°C, przy 

ciśnieniu roboczym. 

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół (Załącznik nr 1). 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 7 

 

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i dołączonymi do niej ST (szczegółowymi), w jednostkach ustalonych w 

kosztorysie. 

Długość rurociągów: 

− należy liczyć od końcówki ostatniego łącznika w podejściu do wodomierza (od strony 
instalacji) bądź od zaworu odcinającego na wprowadzeniu rurociągów do budynków (w 
przypadkach, gdy wodomierz jest na zewnątrz budynku) – do końcówki podejścia do 
poszczególnych punktów czerpania wody, 

− oblicza się w metrach ich długości osiowej, wyodrębniając ilości rurociągów w zależności 
od rodzajów rur i ich średnic oraz rodzajów połączeń bez odliczania długości łączników oraz 
armatury łączonych na gwint, nie wlicza się natomiast do długości rurociągów armatury 
kołnierzowej, 

− podejścia do urządzeń i armatury wlicza się do ogólnej długości rurociągów, a niezależnie 
od tego do przedmiaru wprowadza się liczbę podejść według średnic rurociągów i 
rodzajów podejść. Przy ustalaniu liczby podejść należy odrębnie liczyć podejścia wody 
zimnej, odrębnie – wody ciepłej, 

− długość rurociągów w obejściach elementów konstrukcyjnych wlicza się do ogólnej 
długości rurociągów, 

− długość rurociągów w kompensatorach wlicza się do ogólnej długości rurociągów. 
Elementy i urządzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy się w sztukach lub 

kompletach. 



Próbę szczelności ustala się dla całkowitej długości rur instalacji z uwzględnieniem podziału 

według średnic oraz rodzajów budynków. 

 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

pkt 8 

 

8.2. Zakres badań odbiorczych 

8.2.1. Badania przy odbiorze instalacji wodociągowej należy przeprowadzić zgodnie z 

ustaleniami podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO „Instalacji wodociągowych” 

Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji wodociągowej. 

Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy 

inwestorem i wykonawcą z tym, że powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze 

szczelności, zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody ciepłej przed przekroczeniem 

granicznych wartości ciśnienia i temperatury, zabezpieczenia przed możliwością pogorszenia 

jakości wody wodociągowej w instalacji oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji, 

zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed możliwością przepływów zwrotnych. Zakres 

tych badań określony został w pkt. 11 WTWiO. 

Podczas dokonywania badań odbiorczych należy wykonywać pomiary: 

− temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu ±0,5 C, 

− spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych 
zapewniających dokładność odczytu nie mniejszą niż 10 Pa. 

8.2.2. Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji wodociągowej 

Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji tzw. odbiór międzyoperacyjny należy 

przeprowadzić dla robót przykładowo wyszczególnionych w pkt. 5.2. 

Z przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół odbioru 

(Załącznik 2). 

8.2.3. Odbiór techniczny częściowy instalacji wodociągowej 

Odbiór techniczny częściowy dotyczy części instalacji do których zanika dostęp w miarę 

postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych w 

zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanałach nieprzełazowych, przewodów 

układanych w rurach osłonowych w warstwach podłogi, uszczelnień przejść przez przegrody 

budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru 

technicznego końcowego. 



Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego 

końcowego jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 

W ramach odbioru częściowego należy: 

− sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z 
dokumentacją projektową oraz dołączonymi do niej specyfikacjami technicznymi 
(szczegółowymi), 

− sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w 
odpowiednich punktach WTWiO, 

− przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe 

wykonanie robót (Załącznik 3) oraz dołączyć wyniki niezbędnych badań odbiorczych. W 

protokole należy jednoznacznie zidentyfikować lokalizację odcinków instalacji, które były 

objęte odbiorem częściowym. 

8.2.4. Odbiór techniczny końcowy instalacji wodociągowej 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po: 

− zakończeniu wszystkich robót montażowych, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 

− wypłukaniu, dezynfekcji i napełnieniu instalacji wodą, 

− dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem 
pozytywnym. 

W ramach odbioru końcowego należy: 

− uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów zgodnie z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi) i WTWiO, 

− sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w 
odpowiednich punktach WTWiO, 

− sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, 

− sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych. 
Z odbioru technicznego końcowego należy sporządzić protokół (Załącznik 4). 

 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 

CPV 45000000-7, pkt 9 

 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót montażowych instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych może być 

dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub 

etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 



Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 

dokonaniu odbioru końcowego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 

wartość tych robót obliczona na podstawie: 

Wariant 1 

− określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
potwierdzonych przez zamawiającego lub 

Wariant 2 

− ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe 

instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych uwzględniają: 

− przygotowanie stanowiska roboczego, 

− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

− obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

− przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 

− wykonanie ewentualnie występujących robót ziemnych, 

− wykonanie robót pomocniczych określonych w pkt. 5.2., 

− montaż rurociągów i armatury, 

− wykonanie prób ciśnieniowych, 

− usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 

1. PN-EN 1111:2002 Armatura sanitarna – Baterie termostatyczne (PN 

10)  

– Ogólne wymagania techniczne. 

2. PN-EN 12541:2005 Armatura sanitarna – Ciśnieniowe zawory 

spłukujące do misek ustępowych i samoczynnie 

zamykane zawory spłukujące  

do pisuarów. 

3. PN-EN 1286:2004 Baterie mechaniczne niskociśnieniowe – Ogólne 

wymagania techniczne. 



4. PN-EN 12541:2005 Armatura sanitarna – Ciśnieniowe zawory 

spłukujące do misek ustępowych i samoczynnie 

zamykane zawory spłukujące  

do pisuarów PN 10. 

5. PN-EN 1287:2004 Baterie termostatyczne niskociśnieniowe – Ogólne 

wymagania techniczne. 

6. PN-EN ISO 1452-1:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych  

do przesyłania wody oraz do ciśnieniowego 

odwadniania  

i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią 

 – Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) – 

Część 1: Wymagania ogólne. 

7. PN-EN ISO 1452-2:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych  

do przesyłania wody oraz do ciśnieniowego 

odwadniania  

i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią  

– Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) – 

Część 2: Rury. 

8. PN-EN ISO 1452-3:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych  

do przesyłania wody oraz do ciśnieniowego 

odwadniania  

i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią  

– Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) – 

Część 3: Kształtki. 

9. PN-EN ISO 1452-4:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych  

do przesyłania wody oraz do ciśnieniowego 

odwadniania  

i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią  

– Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) – 

Część 4: Armatura. 



10. PN-EN ISO 1452-5:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych  

do przesyłania wody oraz do ciśnieniowego 

odwadniania  

i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią  

– Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) – 

Część 5: Przydatność systemu do stosowania. 

11. PN-EN 14814:2016-06 Kleje do systemów przewodów rurowych z 

termoplastycznych tworzyw sztucznych do 

przesyłania płynów pod ciśnieniem  

– Wymagania użytkowe (wersja angielska). 

12. PN-EN 1489:2003 Armatura w budynkach – Zawory bezpieczeństwa – 

Badania  

i wymagania. 

13. PN-EN 1490:2004 Armatura w budynkach – Zespolone zawory 

nadmiarowe temperaturowo-ciśnieniowe – 

Badania i wymagania. 

14. PN-EN 1491:2004 Armatura w budynkach – Zawory rozprężne – 

Badania  

i wymagania. 

15. PN-EN 15092:2008 Zawory w budynkach – Zawory mieszające na 

zasilaniu instalacji ciepłej wody – Badania i 

wymagania (wersja angielska). 

16. PN-EN 1567:2004 Armatura w budynkach – Zawory redukcyjne i 

zespolone zawory redukcyjne ciśnienia wody – 

Wymagania i badania. 

17. PN-EN ISO 15874-1:2013-06 Systemy przewodów rurowych do instalacji wody 

ciepłej  

i zimnej. Polipropylen (PP). Część 1: Postanowienia 

ogólne. 

18. PN-EN ISO 15874-2:2013-06 

PN-EN ISO 15874-

2:2013/Ap1:2016-09 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych  

do instalacji wody ciepłej i zimnej. Polipropylen 

(PP). Część 2: Rury. 



19. PN-EN ISO 15874-3:2013-06 Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych  

do instalacji wody ciepłej i zimnej. Polipropylen 

(PP). Część 3: Kształtki. 

20. PN-EN ISO 15874-5:2013-06 Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych  

do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen 

(PP). Część 5: Przydatność systemu do stosowania. 

21. PN-EN ISO 15875-1:2005 

PN-EN ISO 15875 

1:2005/A1:2008 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych  

do instalacji wody ciepłej i zimnej – Usieciowany 

polietylen (PE-X) – Część 1: Wymagania ogólne. 

22. PN-EN ISO 15875-2:2005 

PN-EN ISO 15875 

2:2005/A1:2008 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych  

do instalacji wody ciepłej i zimnej – Usieciowany 

polietylen (PE-X) Część 2: Rury. 

23. PN-EN ISO 15875-3:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych  

do instalacji wody ciepłej i zimnej – Usieciowany 

polietylen (PE-X) Część 3: Kształtki. 

24. PN-EN ISO 15875-5:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych  

do instalacji wody ciepłej i zimnej – Usieciowany 

polietylen (PE-X) Część 5: Przydatność systemu do 

stosowania. 

25. PN-EN ISO 15876-1:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych  

do instalacji wody ciepłej i zimnej. Polibutylen (PB). 

Część 1: Wymagania ogólne. 

26. PN-EN ISO 15876-2:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych  

do instalacji wody ciepłej i zimnej. Polibutylen (PB). 

Część 2: Rury. 



27. PN-EN ISO 15876-3:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych  

do instalacji wody ciepłej i zimnej. Polibutylen (PB). 

Część 3: Kształtki. 

28. PN-EN ISO 15876-5:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych  

do instalacji wody ciepłej i zimnej. Polibutylen (PB). 

Część 5: Przydatność do stosowania w systemie. 

29. PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody  

w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania 

dotyczące urządzeń zapobiegających 

zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny. 

30. PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna – Zawory wypływowe i baterie 

mieszające do systemów zasilania wodą typu 1 i 

typu 2 – Ogólne wymagania techniczne (wersja 

angielska). 

31. PN-EN ISO 4064-5:2014-09 Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody gorącej 

– Część 5: Wymagania instalacyjne (wersja 

angielska). 

32. PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji 

wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej 

do spożycia przez ludzi. Część 1: Postanowienia 

ogólne. 

33. PN-EN 806-4:2010 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji 

wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej 

do spożycia przez ludzi. Część 4: Instalacja (wersja 

angielska). 

34. PN-EN 817:2008 Armatura sanitarna – Baterie mechaniczne (PN10) 

– Ogólne wymagania techniczne (wersja 

angielska). 

 

10.2. Ustawy 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2016 poz. 290) 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 
r. Nr 0, poz. 1570). 



− Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. 
zmianami – tekst jednolity Dz. U. 2015 Nr 0, poz. 1125.). 

− Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zmianami.). 

 

10.3. Rozporządzenia 

− Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej  
do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1989). 

 

10.4. Inne dokumenty, instrukcje 

− Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych – zeszyt 7 – COBRTI 
INSTAL. 

− Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych – Polska 
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji. 

− Instrukcja Projektowa, Montażu i Układania Rur PVC-U i PE – GAMRAT. 

− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod 
CPV 45000000-7. Wydanie 3, OWEOB Promocja – 2017 r. 



 

 

 

 

 


