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Uwaga: Wszystkie materiały i urządzenia, co do których podano typ i nazwę producenta
moŜna zastąpić materiałami i urządzeniami o parametrach równowaŜnych nie gorszych
niŜ podane w dokumentacji projektowej.

1. Część ogólna

1.1. CELE SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Niniejsza Specyfikacja odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru
robót związanych z remontem instalacji wewnętrznej sanitarnej: w.z., c.w.u., kanalizacji
sanitarnej i wentylacji.
Celem Specyfikacji Technicznej jest przedstawienie docelowych warunków wykonania przez
Wykonawcę wszelkich robót przygotowawczych, tymczasowych, stałych zgodnie z
Wymaganiami Zamawiającego.

1.2. ZAKRES PRAC OBJ ĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ

1.2.1. Zakres robót
Zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje wykonanie następujących robót
związanych z remontem instalacji sanitarnych:

- Wykonanie prac towarzyszących
- Przygotowanie terenu budowy
- Urządzenie, oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,
- DemontaŜ instalacji sanitarnych: kanalizacji sanitarnej, z.w., c.w.u, z przyborami i

wentylacji
- MontaŜ instalacji sanitarnych: kanalizacji sanitarnej, z.w., c.w.u, z przyborami i wentylacji
- Uporządkowanie terenu.
- Odbiór i dokumentację powykonawczą.

Szczegółowy zakres robót przedstawiony został w projekcie budowlanym, przedmiarach
i kosztorysach.

1.2.2. Pozostałe prace obj ęte Specyfikacj ą Techniczn ą
- wykonanie wszelkich prac przygotowawczych, zapewnienie odpowiednich narzędzi,

przygotowanie biura i zaplecza budowlanego, oraz wykonanie prac ochronnych
(zabezpieczenie istniejących instalacji i obiektów) dla zapewnienia bezpieczeństwa osób
i mienia,

- przeszkolenie personelu Zamawiającego, opracowanie dokumentacji rozruchu,
opracowanie szczegółowej instrukcji obsługi, przeprowadzenie prób końcowych
(rozruchu), pomiarów oraz oddanie obiektu do eksploatacji,

Zakłada się, iŜ Wykonawca, znając zakres robót i cel ich wykonania uwzględni wszystkie
elementy, których wycenienie jest konieczne do zrealizowania zadania.

1.3. OBOWIĄZKI STRON

1.3.1. Obowi ązki Wykonawcy

1.3.1.1. Harmonogramy
Wykonawca opracuje na swój koszt i własnym staraniem następujące harmonogramy:



-5-

1) harmonogram organizacji robót zakładający nieprzerwaną dostawę wody pitnej do
instalacji wodociągu gminnego o jakości spełniającej aktualne popisy higieniczno -
sanitarne Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia / 04.09.2000 Dziennik Ustaw nr 82 /
2000 / w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby
gospodarcze woda w kąpieliskach, oraz zasad sprawowania kontroli jakości wody przez
organy Inspekcji Sanitarnej,

2) harmonogram rzeczowo - czasowy i finansowy w układzie miesięcznym na cały czas
trwania prac,

3) harmonogram prób końcowych i rozruchu.

1.3.1.2. Dostawy
Wykonawca jest zobowiązany do skompletowania dostawy, wykonania robót budowlano -
montaŜowych, uruchomienia, przeprowadzenia prób. W przypadku, gdy Wykonawcy potrzebne
będą rysunki robocze, montaŜowe, opisy, instrukcje obsługi oraz wszelkie inne dokumenty i/lub
dokumentacje to Wykonawca uzyska wszystkie niezbędne dokumenty i/lub dokumentacje na
swój koszt i własnym staraniem w zakresie niezbędnym do wykonania wszelkich robót
budowlano - montaŜowych oraz innych czynności na tym obiekcie.

1.3.1.3. Terminy Dostawy
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć bez zbędnej zwłoki i w odpowiednim czasie na plac
budowy, całkowicie na własny koszt bez Ŝadnych dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego
wszelkie elementy i urządzenia zgodnie ze Specyfikacją Techniczną, Przedmiarem Robót i
Rysunkami konieczne do wykonania dostaw, robót budowlano-montaŜowych, rozruchu,
uruchomienia, i bezpiecznej eksploatacji.

1.3.1.4. Zmiany na etapie realizacji
Wykonawca moŜe w trakcie realizacji robót proponować Inwestorowi wprowadzenie zmian w
zakresie robót i rozwiązań technicznych w dostawach, zmian dostawców urządzeń,
instalacjach oraz wyposaŜeniu w stosunku do robót i rozwiązań technicznych przyjętych w
dokumentacji projektowej po ich uzgodnieniu i uzyskaniu akceptacji) z Projektantem,
Zamawiającym (UŜytkownikiem) i w przy załoŜeniu, Ŝe zmiany te będą zgodne z
obowiązującym Prawem Budowlanym i nie będą, zmieniać Projektu. Dokonywanie
ewentualnych zmian moŜe nastąpić w oparciu o opracowaną przez Wykonawcę na własny
koszt dokumentację projektową zamienną /uzupełniającą, i własnym staraniem przedłoŜona do
akceptacji do Projektanta i Zamawiającego (UŜytkownika). Modyfikacje wprowadzane w
zakresie robót i rozwiązań technicznych nie mogą wpłynąć na cenę.

1.3.1.5. Szkody
Wykonawca pokryje wszystkie koszty związane z uszkodzeniem istniejących instalacji i
urządzeń.

1.3.1.6. Adekwatno ść wyrobów
Wykonawca zastosuje wyroby posiadające ocenę zgodności w rozumieniu Ustawy z dnia 28
kwietnia 2000r o Systemie Oceny Zgodności, Akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw DZ.U.
nr.43/2000 poz.489).

1.3.1.7. Wymagania higieniczne
Wykonawca będzie przestrzegał, aby kaŜdy materiał urządzenie i chemikalia uŜywane do
uzdatniania wody przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi powinny posiadać atest PZH -
(Państwowy Zakład Higieny) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodę i odprowadzeniu ścieków, art. 12.

1.3.1.8. Ubezpieczenia
Wykonawca zabezpieczy interesy osób trzecich, ochrony środowiska i warunków
bezpieczeństwa pracy w zakresie obejmującym wykonywane roboty budowlano-montaŜowe i
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ich wpływ na otoczenie poprzez ubezpieczenie się od odpowiedzialności cywilnej i majątkowej
w renomowanej firmie ubezpieczeniowej na cały okres realizacji zadania.

1.3.1.9. Roboty towarzysz ące
Obowiązkiem Wykonawcy jest urządzenie zaplecza budowy (zgodnie z projektem
zagospodarowania placu budowy opracowanym przez Kierownika budowy), oznakowanie placu
budowy zgodnie z prawem polskim. Wykonawca w projekcie zagospodarowania  placu  budowy
wyszczególni prace nie wymienione w umowie, lecz towarzyszące i specjalne takie jak:

- urządzenie i likwidacja placu budowy,
- działanie ochronne; zgodnie z warunkami BHP, na rzecz własną i Podwykonawców i

osób trzecich,
- magazynowanie i zabezpieczenie materiałów,
- nadzorowanie robót wykonywanych przez podwykonawców,
- ubezpieczenie robót,

Wykonawca wykona własnym staraniem i na własny koszt całość robót towarzyszących

1.3.1.10. Odpady i śmieci
Wykonawca będzie prowadził prawidłową gospodarkę powstającymi w trakcie robót odpadami,
zgodnie z aktualnym stanem prawnym RP.

1.3.1.11. Dokumentacja
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania dokumentacji budowy.
Wykonawca przygotuje do odbioru następujące dokumenty :

- oświadczenia, dzienniki budowy, księgi obmiarów, nadzory autorskie,
- dokumentację wykonawczą i powykonawczą, instrukcje i DTR dostawców,
- instrukcje eksploatacji,
- dokumenty konieczne do prawidłowego przekazania urządzeń Zamawiającemu,

1.3.1.12. Nadzór autorski
Wykonawca zapewni, aby wprowadzane zmiany do dokumentacji projektowej podczas realizacji
robót budowlano - montaŜowych zostały uzgodnione z Projektantem i Zamawiającym
(UŜytkownikiem) w formie pisemnej. Zmiany te muszą być potwierdzone wpisem do Dziennika
Budowy.

1.3.1.13. Ogólne wytyczne robót rozbiórkowych
Wykonawca będzie realizował prace demontaŜowe według zasady:

- materiały z robót demontaŜowych (złom, silniki elektryczne, pompy, zbiorniki stalowe,
grzejniki, rury, osprzęt elektryczny) naleŜy przekazać UŜytkownikowi,

- materiały pozostałe naleŜy wywieźć i zutylizować.

1.3.1.14. Zakres oferty
Wykonawca jest zobowiązany do takiego przygotowania swojej oferty, aby zrealizować i oddać
do eksploatacji kompletny przedmiot zamówienia.
W ramach oferty Wykonawca jest zobowiązany do ujęcia wszystkich kosztów związanych z
realizowaniem wszystkich dostaw, robót przygotowawczych, tymczasowych, budowlano -
montaŜowych, prób końcowych (rozruchu), w taki sposób, aby został osiągnięty efekt
przebudowy zgodnie z Projektem.

1.3.2. Obowi ązki Zamawiaj ącego.
1.3.2.1. Przekazanie Dokumentacji
Zamawiający przekaŜe Wykonawcy posiadaną pełną dokumentację projektową w jednym
egzemplarzu nie później niŜ do 14 dni od podpisania umowy.

1.3.2.2. Wydanie Dziennika Budowy
Zamawiający niezwłocznie po dostarczeniu przez Kierownika Budowy oraz Inspektorów
nadzoru oświadczeń o podjęciu się obowiązku realizacji i nadzorowania tej inwestycji (wraz z
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kserokopiami wymaganych uprawnień budowlanych) wystąpi do Organu Nadzoru Budowlanego
o wydanie Dziennika Budowy.

1.3.2.3. Udost ępnienie miejsca na zaplecze budowy
Zamawiający po podpisaniu umowy z Wykonawcą i dostarczeniu kopii polis i pokwitowań
zapłaty składek ubezpieczeniowych budowy przez Wykonawcę, udostępni Wykonawcy nie
później niŜ w terminie do 14 dni teren dla zlokalizowania zaplecza budowy.

1.3.2.4. Przekazanie Placu Budowy
Zamawiający w terminie do 14 dni od dnia otrzymania Dziennika Budowy zorganizuje
przekazanie placu budowy Wykonawcy oraz wskaŜe miejsca podłączenia mediów.

1.4. PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY

1.4.1. Przekazanie Placu Budowy
Zamawiający oświadcza, Ŝe posiada pełne prawa do dysponowania Placem Budowy i
udostępni Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz komplet Dokumentacji Projektowej.
Zamawiający wskaŜe Wykonawcy powierzchnię do zagospodarowania na wydzielony Plac
razem z miejscami przyłączenia mediów, słuŜący do stworzenia zaplecza biurowego,
warsztatowego, magazynowego oraz udzieli mu pełnego prawa do dysponowania nim na okres
budowy. Wykonawca po zakończeniu budowy przywróci zajmowaną powierzchnię do stanu
pierwotnego.

1.4.1.1. Woda
Zamawiający wskaŜe punkt poboru wody dla celów budowlanych i konsumpcyjnych na terenie
budowy. Ilość, jakość i moŜliwe ciśnienie wody będzie tematem okresowych konsultacji.
Wykonawca w swoim imieniu i na własną odpowiedzialność wystąpi do Zamawiającego oraz
podpisze umowę na dostarczanie wody. Koszty wody zuŜytej przez Wykonawcę ponosi
Wykonawca. Wykonawca na swój koszt wykona wszelkie tymczasowe przyłącza. Przyłącza
będą wykonane w sposób właściwy oraz będą utrzymywane w odpowiednim stanie
technicznym przez cały okres ich uŜywania. Przyłącza zostaną usunięte z zakończeniem Robót,
a wszelkie zmiany przywrócone do stanu pierwotnego.

1.4.1.2. Zasilanie elektryczne
Zamawiający wskaŜe punkt przyłączenia energii dla celów budowlanych. Moc udostępniona
będzie tematem oddzielnych konsultacji. Wykonawca w swoim imieniu i na własną
odpowiedzialność wystąpi do Zamawiającego oraz podpisze umowę przyłączeniową na
dostarczanie energii. Wykonawca na swój koszt wykona wszelkie tymczasowe przyłącza. Koszt
zuŜytej energii elektrycznej ponosi Wykonawca. Wykonawca na swój koszt ma równieŜ usunąć
instalację i wyrównać wszystkie szkody po zakończeniu robót.

1.5. DOKUMENTACJA BUDOWY

1.5.1. Oświadczenia
1.5.1.1. Oświadczenie o przej ęciu
Kierownik Budowy przygotuje, podpisze i złoŜy do Dokumentacji Budowy oświadczenie o
podjęciu obowiązków kierownika budowy.

1.5.1.2. Oświadczenie o zako ńczeniu
Po zrealizowaniu Robót Kierownik Budowy złoŜy oświadczenie o zakończeniu zadania oraz o
uporządkowaniu terenu i usunięciu wszelkich odpadów i nieczystości w formie jaka jest
wymagana przy zgłoszeniu zrealizowanego obiektu.
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1.5.1.3. Dziennik Budowy
Dziennik    Budowy    jest    wymaganym    dokumentem    prawnym    obowiązującym
Zamawiającego w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu
gwarancyjnego.
Odpowiedzialność  za   prowadzenie   Dziennika   Budowy  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na
bieŜąco i dotyczyć będą przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy.
KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby,
która dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego.
Zapisy   będą  czytelne,   dokonane   techniką trwałą,   w  porządku   chronologicznym,
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy.

Do  Dziennika  Budowy  wpisuje  się :

- datę  dostarczenia  Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Zamawiającego planu organizacji robót oraz harmonogramów,
- datę przekazania  Wykonawcy  Terenu  Budowy,
- uwagi i polecenia  InŜyniera,
- daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- daty zarządzenia wstrzymania robót , z podaniem powodu,
- daty częściowych odbiorów,
- wyjaśnienia , uwagi i propozycje  Wykonawcy,
- dane dotyczące pobierania próbek,
- wnioski i zalecenia  projektanta,
- zgłoszenia zakończenia robót,
- warunki pogodowe,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy, wpisane  do  Dziennika Budowy  powinny  być
przedłoŜone  InŜynierowi  do ustosunkowania  się .
Decyzje  InŜyniera  wpisane  do   Dziennika    Budowy Wykonawca    podpisuje  z
zaznaczeniem   ich   przyjęcia   lub   zajęciem   stanowiska .
Wpis  Projektanta   do   Dziennika   Budowy   obliguje   InŜyniera   do   ustosunkowania  się.
Projektant nie jest jednak stroną  Kontraktu  i nie ma  uprawnień  do  wydawania  poleceń
Wykonawcy  robót .

1.5.1.4. Ksi ęga  obmiaru .
Obmiary  wykonanych  prac  przeprowadza  się   w  jednostkach  kosztorysowych  i  wpisuje  do
księgi  obmiarów.

1.5.1.5. Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, recepty robocze  i kontrolne wyniki badań
Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone w formie uzgodnionej  w programie
zapewnienia jakości .
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione przy odbiorach
częściowych i na kaŜde  Ŝyczenie InŜyniera.

1.5.1.6. Pozostałe dokumenty budowy
Oprócz ww. następujące dokumenty dotyczące budowy będą objęte systemem rejestracji:
- pozwolenie  na  realizację  budowy
- protokoły  przekazania  terenu  Wykonawcy
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- umowy  administracyjne  z  osobami  trzecimi  i  inne  umowy  cywilno prawne
- protokóły  odbioru  robót.
- Protokoły odbiorów Robót w toku,
- Protokoły z narad i ustaleń,
- Korespondencja na budowie,

1.5.1.7. Przechowywanie dokumentów
Ww. dokumenty oraz wszelkie inne związane z realizacją Umowy będą przechowywane na
Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  powinno  spowodować jego
natychmiastowe  odtworzenie  w  formie  przewidzianej  prawem
Zaginięcie  Dziennika   Budowy,  związane   z   celowym   ukryciem   dowodów,  mówiących  o
przyczynach   zaistniałych  wypadków  albo  zagroŜenia  Ŝycia  lub  mienia   powinno
spowodować   natychmiastowe   powiadomienie   właściwych  organów.

1.6. POWIĄZANIA PRAWNE I ODPOWIEDZIALNO ŚĆ  WOBEC PRAWA.

1.6.1. Przestrzeganie  prawa.
Wykonawca  ma  obowiązek  znać i stosować niezbędne przepisy, instrukcje  oraz wytyczne,
które w  jakikolwiek sposób  są  związane z   realizacją  robót  lub  mogą  wpłynąć  na  sposób
przeprowadzenia   robót.

1.6.2. Stosowanie  rozwi ązań  opatentowanych.
1. JeŜeli   od   Wykonawcy   wymaga   się   lub   teŜ   uzna  on   za   konieczne  albo
uzasadnione   uŜycie  rozwiązania  projektowego,  urządzenia ,  materiału  lub metody,  które
są  chronione  patentem  lub  innym  prawem  własności, to  Wykonawca  powinien  spełnić
wszystkie  wymagania  określone  prawem, dotyczące  zasad  zastosowania  chronionego
rozwiązania, urządzenia,  materiału  lub metody .
2. Wymagania  określone  w   ust.1  powinny   być   spełnione   przez   Wykonawcę  przed
przystąpieniem  do  robót, w  których  mają  zastosowanie  chronione  rozwiązania, urządzenia,
materiały  lub  metody.  Wykonawca  powinien poinformować  InŜyniera o uzyskaniu
wymaganych   uzgodnień,  a   w    razie   potrzeby  przedstawić  ich  kopie.
3. JeŜeli  niedotrzymanie  wymagań  sformułowanych  w  ust. 1 i 2  spowoduje  następstwa
finansowe   lub   prawne ,  to   w  całości  obciąŜają   one  Wykonawcę .

1.6.3. Ochrona  własno ści  publicznej  i  prawnej.
1. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  ochrony  przed  uszkodzeniem  lub  zniszczeniem
własności   publicznej   oraz   prawnej .
2. Jeśli  w  związku  z  zaniedbaniem,  niewłaściwym  prowadzeniem  robót  lub brakiem
koniecznych   działań   ze   strony  Wykonawcy   nastąpi   uszkodzenie  lub  zniszczenie
własności  publicznej   lub  prawnej  to  Wykonawca   na  swój  koszt  naprawi  lub  odtworzy
uszkodzoną  własność
Stan  uszkodzonej   lub    naprawionej   własności  powinien  być  nie  gorszy  niŜ    przed
powstaniem  uszkodzenia .
3. Wykonawca  powiadomi  wszystkie  instytucje obsługujące  urządzenia  podziemne
i  nadziemne   o  prowadzonych   robotach   i   spowoduje  przeprowadzenie   przez
te   instytucje   wszystkich   niezbędnych  adaptacji   i   innych   koniecznych  robót w  obrębie
Terenu  Budowy   w   moŜliwym   najkrótszym  czasie ,  nie  dłuŜszym  jednak  niŜ  w  czasie
przewidzianym  harmonogramem  tych  robót. Wykonawca okaŜe  współpracę  i  ułatwi
przeprowadzenie  wymienionych  robót .
4.  Zakłada  się,  Ŝe  Wykonawca    zapozna  się  z  zakresem   robót   wymienionych w  ust. 3.
i  uwzględni   ich  przeprowadzenie   planując  swoje  roboty . W  związku  z  tym  roboty
wymienione  w  ust. 3, przeprowadzone  w  zakresie  i  w   terminie   ustalonym   przed
podpisaniem  Kontraktu,  nie  mogą   być  podstawą  do zmiany  terminu  realizacji  Kontraktu .
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5.  Przed  przystąpieniem  do  robót   Wykonawca   powinien   podjąć  wszelkie   niezbędne
kroki  mające  na  celu  zabezpieczenie   instalacji    i  urządzeń  podziemnych
oraz  nadziemnych  przed   ich   uszkodzeniem  w   czasie  realizacji  robót.
6. W   przypadku   przypadkowego    uszkodzenia    instalacji   Wykonawca   natychmiast
powiadomi   odpowiednią   instytucję    uŜytkującą    lub   będącą   właścicielem  instalacji,
a takŜe  InŜyniera. Wykonawca  będzie  współpracował w   usunięciu   powstałej  awarii
z   odpowiednimi   słuŜbami specjalistycznymi.
7. Jakiekolwiek  uszkodzenia  instalacji   i  urządzeń   podziemnych   nie  wykazanych
na   planach   i   rysunkach   dostarczanych  Wykonawcy   przez   Zamawiającego i  powstałe
bez   winy    lub    zaniedbania   Wykonawcy   zostaną   usunięte   na koszt  Zamawiającego.  W
pozostałych  przypadkach  koszty  naprawy  uszkodzeń obciąŜą  Wykonawcę .

1.6.4. Ochrona  środowiska.
1.  Wykonawca   ma   obowiązek   znać   i   stosować  w  czasie   prowadzenia  robót
niezbędne  przepisy  dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego .
2.   W  szczególności   Wykonawca   powinien   zapewnić  spełnienie następujących
warunków :
a) miejsce  na  bazę ,  magazyny ,  składowiska  powinny  być tak wybrane,
    aby  nie   powodować    zniszczeń    w   środowisku   naturalnym ,
b) powinny   zostać  podjęte odpowiednie   środki   zabezpieczające  przed :
- zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami,  paliwem, olejami   materiałami

bitumicznymi,  oraz  innymi  szkodliwymi substancjami,
- zanieczyszczeniem  powietrza  pyłami  i  gazami,
- przekroczeniem  dopuszczalnych  norm  hałasu,
- moŜliwością  powstania  poŜaru,
c) praca  sprzętu  budowlanego  uŜywanego  podczas  realizacji  Robót   nie  moŜe
powodować  zniszczeń  w  środowisku  naturalnym  poza terenem prowadzenia  robót .
3. Opłaty  i kary  za  przekroczenie w  trakcie  realizacji  robót  norm określonych
w  odpowiednich  przepisach  dotyczących  ochrony   środowiska,  obciąŜają Wykonawcę .

1.7. OCHRONA l BEZPIECZEŃSTWO

1.7.1. Zabezpieczenie Placu Budowy
Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający wszystkie obiekty objęte robotami przed
dostępem osób nieupowaŜnionych. Oprócz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia
maksymalnej ochrony wszystkich składników majątkowych i materiałów przez cały czas trwania
prac. Wykonawca w ustalonym i wydzielonym miejscu na terenie budowy będzie przechowywał
swój sprzęt budowlany, materiały i wyposaŜenie. Inwestor nie będzie ponosił Ŝadnej
odpowiedzialności za pozostawiony bez ochrony sprzęt, materiały czy urządzenia.
Z uwagi na wykonywanie robót na obiekcie "w ruchu" Wykonawca przyjmuje do wiadomości, Ŝe
w zakresie utrzymania porządku, ochrony Ŝycia i mienia i BHP oraz p.poŜ. w sposób
bezdyskusyjny będzie uznawał zwierzchność słuŜb właściciela obiektu. Przez cały czas
prowadzenia Robót Wykonawca zorganizuje i będzie utrzymywał odpowiednie warunki ochrony
mające na celu zabezpieczenie Ŝycia i zdrowia osób wykonujących swoje obowiązki, jak
równieŜ osób postronnych nie mających związku z budową.

Akty prawne przywołane:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych i rozbiórkowych

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz
szczegółowego zakresu rodzaj robót budowlanych, stwarzających zagroŜenia
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
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1.7.2. Ochrona ppo Ŝ.
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciw poŜarowej.

Akty prawne przywołane:
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r.

w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i
terenów.

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991, Ustawa o ochronie przeciwpoŜarowej,

1.7.3. Ochrona i utrzymanie Robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót oraz za wszystkie materiały i urządzenia
uŜywane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty Protokółu Odbioru Końcowego.
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez
cały czas, do momentu odbioru końcowego.

1.7.4. Oznakowanie robót
Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia na terenie robót odpowiedniego oznakowania
informującego o charakterze prowadzonych prac, spełniającego wymagania Prawa
Budowlanego oraz przepisów BHP.

1.7.5. Ubezpieczenia
Wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia budowy na czas realizacji Robót od
odpowiedzialności cywilnej, materialnej, siły wyŜszej i skutków wypadków mogących powstać w
wyniku realizacji prac związanych z Umową.

1.7.6. Wymagania   dotycz ące   bezpiecze ństwa   i   higieny   pracy.
1. Podczas   realizacji Robót,  Wykonawca  powinien  przestrzegać   wszystkich  przepisów
dotyczących   bezpieczeństwa  i higieny  pracy. W  szczególności Wykonawca  ma obowiązek
zadbać, aby  personel nie  wykonywał  pracy w   warunkach    niebezpiecznych,  szkodliwych
dla  zdrowia, oraz  nie spełniających  odpowiednich wymagań  sanitarnych .
2. Wykonawca  powinien   zapewnić   wszelkie   urządzenia   zabezpieczające   oraz sprzęt dla
ochrony  Ŝycia  i  zdrowia  osób   zatrudnionych   na   terenie   budowy oraz   dla  zapewnienia
bezpieczeństwa   publicznego.
3. Wykonawca  powinien zapewnić i utrzymywać  w odpowiednim  stanie urządzenia   socjalne
dla  personelu  prowadzącego   roboty  objęte Kontraktem.  Uznaje  się, Ŝe  wszystkie  koszty
związane  z   wypełnieniem wymagań  określonych   w  punkcie  1.7.6   nie   podlegają odrębnej
zapłacie i  są uwzględnione  w cenie kontraktowej.

1.8. NORMY I KONTROLA JAKO ŚCI

1.8.1. System Zapewnienia Jako ści
Wykonawca opracuje i złoŜy do akceptacji Zamawiającemu propozycję Systemu Zapewnienia
Jakości. Wykonawca przedstawi w niej zamierzony sposób wykonywania Robót, moŜliwości
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót.

System Zapewnienia Jakości będzie zawierać:

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
- BHP
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość (wewnętrzna kontrola jakości)  i terminowość
wykonania poszczególnych elementów Robót,

1.8.2. Zasady kontroli jako ści Robót
Celem kontroli jakości Robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć załoŜoną  jakość Robót.

1.8.3. Standardy i Normy
Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branŜy budowlanej w Polsce jest
Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r i jej późniejsze nowelizacje (Dz.U. nr 80 z 2003r,
poz. 718 z późniejszymi zmianami)
Materiały, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczące i związane z wykonaniem prac będzie
zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisów prawnych, o ile szczegółowe wytyczne
określone w Projekcie lub Specyfikacji Technicznej nie stanowią inaczej, a ich jakość nie jest
niŜsza niŜ tam określona. KaŜdy wyrób budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie musi być zgodny z jednym z trzech następujących dokumentów
odniesienia.

- z kryteriami technicznymi - w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na Znak
Bezpieczeństwa,

- z właściwą przedmiotowo Polską Normą wyrobu,
- z Aprobata Techniczną w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustanowiono Polskiej

Normy, lub wyrobu, którego właściwości uŜytkowe (odnoszące się do wymagań
podstawowych) róŜnią się istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie.

Zgodność z dokumentem odniesienia jest potwierdzana następującymi procedurami:
- certyfikacja na Znak Bezpieczeństwa - na wyrób wydawany jest Certyfikat na Znak

Bezpieczeństwa; wykaz wyrobów objętych certyfikacją na Znak Bezpieczeństwa (oraz
jednostki wydające Certyfikaty) określa Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada
1999r w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a takŜe wyrobów
importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagroŜenie albo
słuŜących ochronie lub ratowaniu Ŝycia i zdrowia lub środowiska, podlegających
obowiązkowi na Znak Bezpieczeństwa i oznaczania tym Znakiem oraz Wyrobów
podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji Zgodności (Dz.U.
nr 5 z 2000r, poz. 53)

- certyfikację zgodności - na wyrób wydawany jest Certyfikat Zgodności z Polską Normą
lub Certyfikat Zgodności z Aprobatą Techniczną;

- deklaracja zgodności producenta - producent wydaje Deklarację Zgodności z Polską
Normą lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną; zasady wydawania i wzór
deklaracji zgodności określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z 31 lipca 1998r. z sprawie systemów zgodności, wzoru Deklaracji
Zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. z 1998 nr 113, poz. 728). Zgodnie z
obowiązującym prawem Deklaracje Zgodności moŜe wydać jedynie producent wyrobu.

W przypadku wyrobów budowlanych przeznaczonych do jednostkowego stosowania wyrób
moŜe być dopuszczony do uŜycia w określonym obiekcie budowlanym na podstawie pisemnego
oświadczenia dostawcy wyrobu. Oświadczenie takie powinno zawierać:

- nazwę i dres dostawcy
- nazwę wyrobu i adres jego wytworzenia,
- identyfikację dokumentacji technicznej, według której wyrób został wykonany (powołanie

się na te dokumentacje lub jej załączenie),
- stwierdzenie  zgodności  wyrobu  z dokumentacja techniczną oraz  przepisami  i

obowiązującymi normami,
- nazwę i adres budowy, na którą wyrób jest przeznaczonym,
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- miejsce   i   datę   wystawienia   oświadczenia   oraz   podpis   osoby   wydającej
oświadczenie.

Spośród wyrobów przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby
nie mające istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyroby wytwarzane i
stosowane według tradycyjnie uznanych sztuki budowlanej. Wyroby te są dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez konieczności
przeprowadzania oceny przydatności, atestacji zgodności oraz ich znakowania. Wykaz tych
wyrobów określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 lipca
1998r, w sprawie wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie
wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych według uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz.U. Nr 99 z 1998, poz. 637) Pozostałe wyroby przeznaczone do obrotu i
powszechnego stosowania, podlegają procedurom określonym w Rozporządzeniu Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z 5 sierpnia 1998.

Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane materiały i surowce to będą one zgodne z
podanymi danymi szczegółowym. Materiały i surowce nie objęte polskimi normami będą
reprezentowały najwyŜszą jakość w swojej klasie.

Przepisy przywołane
- Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. (tekst jedn: Dz.U. nr 80 z 2003r, poz. 718
- Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 1999r w sprawie wykazu wyrobów

wyprodukowanych w Polsce, a takŜe wyrobów , a takŜe wyrobów importowanych do
Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagroŜenie albo słuŜących ochronie lub
ratowaniu Ŝycia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na
Znak Bezpieczeństwa i oznaczania tym Znakiem oraz Wyrobów podlegających
obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji Zgodności (Dz.U. nr 5 z 2000r,
poz. 53)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 lipca 1998r. w
sprawie systemów oceny zgodności, wzoru Deklaracji Zgodności oraz sposobu
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. z 1998 nr 113, poz. 728)

- Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 5 sierpnia 1998 w
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów
budowlanych (Dz. U. 2002r Nr 8, poz. 71)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r w sprawie trybu wydawania
dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagroŜenie albo
które słuŜą ochronie lub ratowaniu Ŝycia, zdrowia i środowiska wyprodukowane w
Polsce lub sprowadzone z krajów z którymi Polska zawarta porozumienie w sprawie
uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta
oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5, poz. 58 z 2000r)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 lipca 1998r, w
sprawie wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie
wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych
zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99 z 1998, poz. 637)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 10 marca 2000 r w sprawie trybu certyfikacji
wyrobów (Dz.U. z 2000r. nr 17, póz 219)

- Ustawa o systemie zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw z 28 kwietnia
2000r. (oz.U. nr 43 z 2000r, poz. 489)

- Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3.04.1993 (Dz.U. 1999r Nr 70, poz. 776)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia l Opieki Społecznej z dnia 24.09.1980 w sprawie

zapobiegania , szerzeniu zakaźnych schorzeń jelitowych przez nosicieli (Dz. U. Nr22
poz.85 & 3 ust1 p.3).
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Szczegółowa lista Aktów Prawnych, które Wykonawca winien stosować jest zawarta w
Załączniku Nr 2.

1.8.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm.

1.9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW l WYPOSA śENIA

1.9.1. Wymagania ogólne

1.9.1.1. Warunki eksploatacyjne
Wszelkie obiekty, instalacje, wyposaŜenie, i materiały będą zdolne do funkcjonowania w sposób
określony w warunkach  atmosferycznych  i  eksploatacyjnych,  jakie mogą występować na
miejscu budowy. Wykonawca moŜe zakładać, Ŝe warunki te będą się mieścić w następujących
granicach:
Temperatura: -30   do    +35 C
Wilgotność:  10    do    95%
Ciśnienie atmosferyczne: 850   do     1200 mbar

1.9.1.2. Źródła pochodzenia materiałów i sprz ętu
Wykonawca poda nazwy producentów, od których zakupi materiały, urządzenia. Lista
materiałów, elementów i urządzeń, dla których konieczna jest identyfikacja producenta
zamieszczona jest w Załączniku Nr 1 do niniejszej Specyfikacji Technicznej.

1.9.1.3. Dokumentacja urz ądzeń
Dla kaŜdego rodzaju Urządzeń Wykonawca dostarczy dokumentację techniczno-ruchową
(DTR).

1.9.1.4. Kwalifikacja wła ściwo ści materiałów i urz ądzeń
Zamawiający dokona sprawdzenia i oceny urządzeń i materiałów dostarczanych na Plac
Budowy przez Wykonawcę pod względem zgodności z Projektem, Specyfikacją Techniczną-
Część szczegółowa , Specyfikacja Techniczna - Część ogólna. śadne materiały i urządzenia
przeznaczone do uŜycia w robotach budowlanych i montaŜowych nie zostaną dostarczone
przed ich zatwierdzeniem. Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu robót
będą nowe i nieuŜywane, chyba, Ŝe są wyraźnie dozwolone.
Materiały muszą być w gatunkach na bieŜąco produkowanych i odpowiadać normom i
przepisom   wymienionym   w   Specyfikacji   oraz   ich   najnowszym   wersjom   tu   nie
wymienionym. Materiały  i  urządzenia,  których  to  dotyczy  muszą posiadać wymagane dla
nich świadectwa dopuszczenia do obrotu na rynku polskim oraz wymagane Ustawą certyfikaty
bezpieczeństwa

1.9.1.5. Zmiany w listach materiałowych
Wykonawca moŜe w trakcie realizacji robót dokonać zmiany dostawcy materiałów i urządzeń w
stosunku do listy dołączonej do Oferty. Powinien on powiadomić Zamawiającego o
sugerowanych zmianach i przedstawić do zatwierdzenia udokumentowane dowody, Ŝe produkt
alternatywny jest ekwiwalentny w stosunku do zaproponowanego w liście pod względem
materiału, bezpieczeństwa, niezawodności, przeznaczenia, kompatybilności z pozostałymi
elementami, dostępności akcesoriów i parametrów eksploatacyjnych.
W przypadku uzyskania zgody na zmianę Wykonawca pokryje dodatkowe koszty takich zmian.
Wprowadzone zmiany nie mogą wpłynąć na zmianę ceny.
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1.9.1.6. Terminy dostaw
Wykonawca zadba o to, aby dostawa i materiałów i urządzeń była zharmonizowana postępem
robót i zamówiona z wyprzedzeniem gwarantującym terminowe zakończenie Robót. Dostawcy,
materiałów i urządzeń będą odpowiedzialni przed Wykonawcą, a ich dostawy mają spełniać
wszystkie właściwe wytyczne.

1.9.1.7. Wadliwo ść materiałów
JeŜeli podczas realizacji Wykonawca dopuści do dostarczenia na płac budowy materiałów,
które są nieodpowiedniej jakości, to Zamawiający zaŜąda od Wykonawcy uzyskania materiałów
z innego, zatwierdzonego źródła.
Wykonawca   będzie   zobowiązany   do   pokrycia   wszystkich   dodatkowych   kosztów
związanych z dostarczeniem takich materiałów.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu
Budowy.
Wykonawca nie ma prawa wbudowywać materiałów lub urządzeń nie zaakceptowanych przez
Zamawiającego.

1.9.2. Ogólne wymagania dotycz ące transportu
Wszystkie elementy dostaw (tj. np. urządzenia, instalacje, armatura) będą transportowane w
warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniem.

1.9.3. Wymagania kwalifikacji materiałów i urz ądzeń

1.9.3.1. Wymagania w stosunku do wyposa Ŝenia i osprz ętu technologicznego

Dostawcy rur i armatury
Z uwagi na jednoznaczność identyfikacji gwarancyjnej rury, złączki i armaturę winien dostarczyć
pojedynczy  dostawca,   nawet jeŜeli   nie   będą  pochodziły  od jednego producenta

Rury i kształtki
Winny spełniać wymogi dopuszczeń do obrotu. Materiały mające kontakt z wodą przeznaczoną
do spoŜycia muszą posiadać stosowny Atest (np. PZH).

Kołnierze stalowe
Wszelkie kołnierze rur stalowych wykonane zostaną na zdolność przeniesienia ciśnienia 1,6
MPa wg. PN-EN 1092-1:2004

Normy przywołane
PN-EN 1092-1:2004 Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur,

armatury, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN.
Część 1: Kołnierze stalowe

Rury stalowe
Na przewody technologiczne w pompowni będą wykonane ze  stabilizowanego
kwasoodpornego stopu OH18N9 lub mu odpowiadającego, zgodnie z normą PN-EN 10088-
1:1998.

Normy przywołane
PN-EN 10088-1:1998 Stal odporna na korozję. Gatunki.
PN-EN 29692:1997 Spawanie   łukowe   elektrodami   otulonymi, spawanie łukowe w

osłonach gazowych i spawanie gazowe.
Przygotowanie brzegów do spawania.

PN-78/M-69011 Spawalnictwo.    Złącza    spawane    w    konstrukcjach stalowych.
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Rury stalowe
Przewodowe zwykłe będą typu R35 zgodnie z normą PN-79/H-74244. Wymiary rur będą
zgodne z PN-ISO 4200:1998

Normy przywołane
PN-ISO 4200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gładkich końcach. Wymiary i

masy na jednostkę długości
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe
PN-EN 29692:1997 Spawanie   łukowe   elektrodami   otulonymi, spawanie łukowe w

osłonach gazowych i spawanie gazowe.
Przygotowanie brzegów do spawania.

PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach stalowych

Armatura metalowa i pozostała

Przepustnice
Przepustnice zostaną wykonane w wersji ciśnieniowej PN10. Wymiarowanie zgodne Z ISO
5752 kl. 20 (DIN 3202 cz. 3 -K1) Otwory zgodnie z ISO 7005-2 (DIN 25010 Przyłącze napędu
zgodne z ISO 5211

Inne wymagania:
- wymagana ilość cykli 1200/h.
- manszeta wymienialna , stabilizowana kształtowe w korpusie
- łoŜyskowanie wału w dolnej i górnej części korpusu, dotyczy wału jednoczęściowego i

dwuczęściowego , a w dolnej części korpusu otwór przelotowy pod wał przepustnicy
- dysk pełny tj. bez pustych przestrzeni wewnątrz konstrukcji

Transport i składowanie rur i kształtek stalowych oraz armatury metalowej

Transport
Rury w czasie transportu od producenta zostaną zabezpieczone przed kontaktem z sąsiednimi
rurami za pomocą specjalnych osłon lub w przypadku ich braku pianką. Kołnierze rur, armatury i
zaworów będą zabezpieczone specjalnymi krąŜkami przymocowanymi do nich za pomocą śrub
(które będą wykorzystywane wyłącznie do tego) tub innymi zatwierdzonymi środkami. Rękawy i
kołnierze złączy elastycznych będą łączone w pęczki drutem. Skrzynki zawierające pierścienie
gumowe, śruby i inne drobne przedmioty nie będą normalnie przekraczać wagowo cięŜaru 500
kG brutto. Rury transportowane jako nie pakowane w skrzynie wiązki nie będą zawierać rur o
mniejszej średnicy wewnątrz ich otworu, chyba Ŝe nakładki końcowe zostały zaprojektowane
tak przez producenta by umoŜliwić taką sytuację.

Rozładunek rur i armatury
Wszystkie rury będą ostroŜnie rozładowywane, układane i przemieszczane zgodnie z
instrukcjami producenta. Nie wolno rur rzucać, napręŜać ani poddawać uderzeniom. Rury, które
doznały uszkodzenia powierzchni, lub jakiegokolwiek Innego uszkodzenia będą odrzucane.
Rury z oznaczeniem wskazującym górę rury będą podnoszone tak, by znak znajdował się w
najwyŜszym punkcie rury. Rury połączone w paczki naleŜy rozładowywać w całości w pozycji
poziomej

Składowanie rur i armatury
PodłoŜe składowiska rur musi być twarde, gładkie i bez wystających elementów. JeŜeli
uŜywane są drewniane podstawki, powinny one mieć szerokość 80mm i być oddalone od siebie
o nie więcej niŜ 1 metr dla rur o Średnicy normalne 150mm oraz nie więcej niŜ 1.5 metra od
siebie dla rur powyŜej średnicy nominalnej 150mm. JeŜeli podstawki nie są uŜywane, w
przypadku dolnej warstwy naleŜy w grunt wbić kołki mocujące.
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Przy składowaniu w formie piramidy, warstwa dolna rur powinna zostać zabezpieczona by
zapobiec rozjechaniu się stosu podczas dodawania kolejnej warstwy. śaden stos nie będzie
przekraczał wysokości większej z wysokość 2 metrów lub wysokość 3 rur.

Rury i kształtki z tworzyw sztucznych
Rury PVC muszą spełniać wymogi Aprobaty Technicznej COBRTI INSTAL oraz Atest
Higieniczny PZH

Rury PP  muszą spełniać wymogi Aprobaty Technicznej  COBRTI INSTAL oraz Atest
Higieniczny PZH

Normy przywołane
PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z polipropylenu

PP-H, PP-B, PP-R
PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.

Systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu
(PVC-U) do przesyłania wody. Rury

Transport rur i armatury plastikowej
Transport rur musi się odbywać na zasadach określonych w Instrukcji Producenta. Szczególnie
naleŜy chronić rury przed jakimikolwiek uderzeniami. Rury muszą być ładowane,
transportowane i rozładowywane w opakowaniach fabrycznych. Przy transporcie
ekonomicznym (rura w rurze) do rozładunku naleŜy stosować jedynie narzędzia specjalistyczne.

Składowanie rur i studzienek z tworzyw sztucznych
Po    rozformowaniu   opakowania   fabrycznego   dalsze składowanie winno być zgodne z
instrukcją producenta, z tym Ŝe wysokość składowania nie moŜe przekroczyć 3,0 m. Tak
składowane warstwy muszą być zabezpieczone podkładkami i klinami przed rozsunięciem.
Magazynowane rury i elementy studzienek z PVC, PE, PP powinny być zabezpieczone przed
szkodliwym działaniem promieni słonecznych, temperaturą wyŜszą niŜ 40oC i opadami
atmosferycznymi, a takŜe kontaktem z rozpuszczalnikami, ewentualnymi uszkodzeniami oraz
obciąŜeniami punktowymi.   DłuŜsze składowanie powinno odbyć się w pomieszczeniach
zamkniętych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywać uniemoŜliwiając przewietrzanie.
Rury z PVC winny być składowane tak długo jak to moŜliwe w oryginalnym opakowaniu
(wiązkach). Powierzchnia składowania musi być plaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotów. Wiązki moŜna składować po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyŜej niŜ 2 m
wysokości w taki sposób, aby ramka wiązki wyŜszej spoczywała na ramce wiązki niŜszej.
Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach naleŜy zastosować boczne wsporniki,
najlepiej drewniane lub wyłoŜone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,50 metra. Gdy nie
jest moŜliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na
drewnianych łatach o szerokości minimum 50 mm o takiej wysokości, aby nigdy kielichy nie
leŜały na ziemi. Rozstaw podpór nie większy niŜ 2 m.
Rury o róŜnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to
moŜliwe, rury o najgrubszej ściance winny znajdować się na spodzie. W stercie nie powinno
znajdować się więcej niŜ 7 warstw, lecz nie wyŜej niŜ 1,5 m.
Kielichy rur winny być wysunięte tak, aby końce rur w wyŜszej warstwie nie spoczywały na
kielichach warstwy niŜszej (warstwy rur naleŜy układać naprzemiennie). Rury powinny mieć na
obu końcach zaślepki, które winny być zdjęte dopiero bezpośrednio przed montaŜem złączy.

1.9.3.2. Wymagania dotycz ące wyposa Ŝenia i osprz ętu instalacji wod-kan

Wewnętrzne instalacje wody naleŜy wykonywać z rur posiadających Atesty Higieniczne
Państwowego Zakładu Higieny
- przewody instalacyjne stalowe ocynkowane wg PN- H – 74200 : 1998 r
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- łączniki z Ŝeliwa ciągliwego wg PN – EN 10242 : 1999
- przewody z tworzyw sztucznych z polipropylenu typu PR do instalacji zimnej, ciepłej wody  -

wg. projektu budowlanego
- kształtki, złączki do przewodów instalacyjnych
- armatura – zawory, baterie stanowiące uzbrojenie rurociągów wodociągowych
- przewody PVC do kanalizacji sanitarnej wewnętrznej – PN-81/C 89203
- wpusty ściekowe stanowiące osprzęt instalacji kanalizacyjnej z kratką ściekową PVC
- armatura w instalacjach powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura)

danej instalacji
- przewody z tworzyw  w odcinkach powinny być proste bez zowalizowania, zgnieceń,

zniekształceń oraz odpowiadać warunkom pracy.
- sprzęt sanitarny

1.10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
1.10.1. Ogólne  zasady  wykonania robót.
1.1. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  kontraktem oraz  za
jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót  za  ich  zgodność
z  Dokumentacją  Projektową,  wymaganiami   ST  oraz   poleceniami   InŜyniera . Wykonawca
uŜyje  sprzęt  gwarantujący  wysoką jakość robót.

1.2. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za dokładne wytyczenie w planie i  wyznaczenie
wysokości  wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi w
Dokumentacji  Projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie  przez  InŜyniera .

1.3. Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę w wyznaczaniu
robót  zostaną, jeśli  wymagać  tego  będzie  InŜynier, poprawione przez Wykonawcę
na  własny  koszt .

1.4. InŜynier  będzie  podejmował  decyzje  we  wszystkich  sprawach  związanych  z jakością
robót, oceną  jakości  materiałów  i  postępem  robót  a  ponadto  we  wszystkich  sprawach
związanych  z  interpretacją  Dokumentacji  i  ST oraz  dotyczących akceptacji  wypełniania
warunków  kontraktu  przez  Wykonawcę .

1.5. InŜynier  będzie  podejmował  decyzje  w  sposób  sprawiedliwy i  bezstronny .

1.6. Decyzje  InŜyniera  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów robót
będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  kontrakcie, Dokumentacji Projektowej
i  w  ST,  a  takŜe  w  normach  i  wytycznych .

1.7. InŜynier  jest  upowaŜniony  do  kontroli  wszystkich  robót  i  kontroli  materiałów
dostarczanych  na  budowę  lub  na  niej   produkowanych.
InŜynier  powiadomi  Wykonawcę  o  wykrytych  wadach  i  odrzuci  wszystkie  te   materiały
i   roboty,   które   nie  spełniają  wymagań  jakościowych  określonych  w  Dokumentacji
Projektowej i  ST. Z odrzuconymi  materiałami  naleŜy postępować  jak  w  pkt. A – 02.00.3.
Polecenia  InŜyniera  będą  wykonywane  nie  później  niŜ  w  czasie  przez  niego
wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę  pod  groźbą  zatrzymania  robót. Skutki
finansowe  z  tego  tytułu  ponosi  Wykonawca .

2.  Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców.
Jeśli Wykonawca  wykonał  roboty  zgodnie  z wymaganiami  Dokumentacji Projektowej  i ST a
zaistniała  wadliwość tych robót  spowodowana  została  robotami  wykonanymi poprzednio
przez  innych  Wykonawców , to  InŜynier  zleci  taki   sposób  postępowania  z  poprzednio
wykonanymi  robotami , aby  wyeliminować  ich wady  a Wykonawca  wykona  dodatkowe
roboty,  zlecone  przez  InŜyniera na koszt Zamawiającego.
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1.10.1. Wymagania dotycz ące wyposa Ŝenia w sprz ęt i narz ędzia Wykonawcy
Wykonawca  jest  zobowiązany  do uŜywania  jedynie  takiego  sprzętu, który  nie spowoduje
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót . Sprzęt  uŜywany do  robót
powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy   i  powinien odpowiadać pod względem  typów
zawartych  w  ST . W przypadku  braku  ustaleń  sprzęt  powinien być  zaakceptowany  przez
InŜyniera .
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót  zgodnie
z  zasadami  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej  ST i  wskazaniach  InŜyniera
w  terminie  przewidzianym  kontraktem .
Sprzęt  będący  własnością    Wykonawcy  lub  wynajęty   ma  być  utrzymywany  w  dobrym
stanie  technicznym  i gotowości  do  pracy.  Będzie  to zgodne  z  przepisami  dotyczącymi
jego  uŜytkowania.
JeŜeli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  moŜliwość  wariantowego uŜycia
sprzętu  przy  wykonywanych  robotach, Wykonawca  powiadomi  InŜyniera  o  swoim  zamiarze
wyboru co  najmniej  3  tygodnie  przed  uŜyciem  sprzętu.
Wybrany  sprzęt  po  akceptacji  InŜyniera, nie moŜe być później  zmieniony  bez jego  zgody.
Jakikolwiek  sprzęt, maszyny, urządzenia  i narzędzia  nie  gwarantujące zachowania
warunków  kontraktu, zostaną   przez InŜyniera  zdyskwalifikowane  i  nie dopuszczone
do  robót.

10.1.1.2. Do robót instalacji sanitarnych i technol ogicznych

Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych
W zaleŜności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót
ziemnych i wykończeniowych:
− młot udarowy lekki,

Sprzęt do robót montaŜowych
W zaleŜności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt
montaŜowy:
- zgrzewarkę do rur PP,
- noŜyce do cięcia rur PP,
- wiertarkę udarową,
− samochód dostawczy do 0,9 t,

Sprzęt montaŜowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane
do technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

1.10.2 Transport  materiałów
 1. Wszystkie  materiały   powinny   być  transportowane  w  sposób  zapewniający
zachowanie  ich  jakości  i  przydatności  do robót .
2. Kruszywa  powinny  być  transportowane  z  miejsca  składowania  do  miejsca wbudowania
w  sposób  zapobiegający  stratom.
3. Zaprawy  i  betony  powinny  być  transportowane  w  sposób  zapobiegający  segregacji
składników .
4. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania   dotyczące
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych  obciąŜeń  na osie i innych
parametrów technicznych . Środki transportu nie odpowiadające  warunkom kontraktu
na polecenie InŜyniera będą usunięte z placu  budowy.
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Wykonawca będzie usuwał na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
i zniszczenia spowodowane jego pojazdami  na drogach publicznych  oraz dojazdowych
do Terenu Budowy.

1.10.2.3. Do  robót  instalacji sanitarnych
Transport rur  z PVC i PP
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości.
Z uwagi na specyficzne właściwości rur PVC naleŜy przy transporcie zachować następujące
dodatkowe wymagania :

- przewóz rur moŜe być wykonywany wyłącznie  samochodami skrzyniowymi
- przewóz powinno się wykonywać przy temperaturze powietrza od – 5oC do + 30oC
- na platformie samochodu rury powinny leŜeć kielichami naprzemianlegle
- wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m
- wyładunek rur w wiązkach za pomocą podnośnika widłowego z płaskimi widłami

lub dźwigu z belką (trawersem)
- przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej długości na podłodze

pojazdu, pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max. 2 m, rury sztywniejsze
winny znajdować się na spodzie

- przy długościach większych niŜ długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie moŜe przekraczać 1
m

Transport armatury przemysłowej
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie
z obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura transportowa luzem powinna być
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

1.10.3. Własno ść narzędzi i sprz ętu
Sprzęt i narzędzia uŜywane do realizacji wszelkich prac będą własnością lub w wyłącznej i
niczym nie obciąŜonej dyspozycji Wykonawcy. Nie przewiduję się uŜyczania przez
Zamawiającego narzędzi i sprzętu budowlanego i montaŜowego.

1.10.4. Atesty i świadectwa techniczne
W okresie realizacji sprzęt i narzędzia muszą posiadać waŜne konieczne atesty i świadectwa
(jeŜeli takie zgodnie z polskim prawem są wymagalne). Wykonawca ma obowiązek na kaŜde
Ŝądanie okazać świadectwa i atesty.

1.10.5. Dobór sprz ętu i maszyn
Wszelki sprzęt i narzędzia uŜywany przez Wykonawcę i Podwykonawców podczas realizacji
Robót na terenie Placu Budowy będzie odpowiedniej ilości, wielkości czy wydajności do
postawionego zadania i będą wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Sprzęt winien być w
dobrym stanie technicznym oraz zdolny do pracy. Winien sprostać wszelkim wymogom i
zadaniom dotyczącym ochrony środowiska i jego wykorzystania. Posługiwać się sprzętem
mogą jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogące się okazać odpowiednimi
zaświadczeniami
W zakresie warunków, jakim winien odpowiadać sprzęt stosowany i uŜywany w czasie prac
budowlanych i montaŜowych naleŜy się kierować warunkami określonymi miedzy innymi przez
następujące Polskie Normy;

1.10.6. Odpowiedzialno ść Wykonawcy
Wykonawca jest całkowicie i wyłącznie odpowiedzialny za prowadzenie i jakość Robót zgodne z
Projektem, Specyfikacją Techniczną -cz. szczegółowa,  ST - cz. ogólna.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów Robot zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w
Dokumentacji.

1.10.6. Utrzymanie w ruchu.
Roboty w obiekcie naleŜy prowadzić przy wyłączeniu z pracy. Wykonawca zapewni takŜe przez
cały czas bezpieczny dostęp do wszystkich części zakładu personelowi obsługi.
śadne roboty tymczasowe ani trwałe, które będą miały wpływ na normalny tryb eksploatacji
istniejących urządzeń, nie będą rozpoczynane przed wcześniejszym uzgodnieniem z i
uzyskaniem akceptacji od Zamawiającego.

1.10.7. Personel
1.10.7.1. Kwalifikacje i za świadczenia
Przy wyborze robotników Wykonawca weźmie pod uwagę ich poziom wyszkolenia.
Roboty o charakterze branŜowym np. instalacyjne, elektryczne mogą wykonywać tylko
robotnicy legitymujący się wyszkoleniem z tego zakresu.
Pracownicy zatrudnieni muszą przestrzegać warunków bhp i spełniać wymogi sanitarne do
wykonywania prac w czynnym zakładzie produkcji wody, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 24.09.1980 w sprawie zapobiegania, szerzeniu zakaźnych
schorzeń jelitowych przez nosicieli (Dz. U. Nr22 poz.85 & 3 ust.1 p.3).

1.10.8. Porządkowanie terenu
Po zakończeniu Prac, lub jakiejkolwiek ich części, w których spowodowano zmiany, muszą
zostać przywrócone do stanu wcześniejszego. KaŜda ukończona część prac musi zostać
pozostawiona w stanie uporządkowanym.
Po zakończeniu prac budowlanych wszelkie pozostałe i nie zuŜyte materiały budowlane
zostaną całkowicie usunięte w sposób nie powodujący jakichkolwiek uszkodzeń wtórnych
wykończonych powierzchni. Wykonane obiekty zostaną pozostawione w stanie
uporządkowanym i sprzątniętym, a wszystkie powierzchnie oczyszczone zostaną we właściwy
sposób.

1.10.9. Wymagania szczególne
1.10.9.1. Wymagania w stosunku do robót demonta Ŝowych
Patrz punkt 1.3.1.13

1.10.12. Wymagania w stosunku do robót instalacyjny ch

1.10.12.1. Monta Ŝ ruroci ągów i kształtek z tworzyw sztucznych

Rurociągi z PP winny być zgrzewane doczołowo lub elektrooporowo za pomocą muf.
Koszt montaŜu rurociągów zawiera dostarczenie rur, złączek i armatury, ułoŜenie w miejscu
montaŜu, zgrzanie lub skręcanie, mocowanie do konstrukcji.
Do budowy instalacji naleŜy stosować rury i kształtki o sprawdzonej jakości, bez takich
uszkodzeń jak wgniecenia, rysy, pęknięcia

Połączenia kołnierzowe winny być wykonane za pomocą specjalnych śrub i nakrętek zgodnie z
PN-EN 1515-1:2002. Połączenia winny być wykonane na ciśnienie 1,6MPa.

Normy Przywołane
PN-EN 1515-1:2002 Kołnierze i ich połączenia. Śruby i nakrętki. Część 1: Dobór śrub i

nakrętek
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MontaŜ rurociągów PP
NaleŜy stosować rury i kształtki o sprawdzonej jakości, bez takich uszkodzeń jak wgniecenia,
rysy, pęknięcia
Instalacja będzie wykonana z rur PP łączonych przez klejenie lub zgrzewanie. Przewody naleŜy
mocować za pomocą uchwytów w odległościach wg wytycznych producenta. Podpory stałe
naleŜy umieszczać bezpośrednio przed tub za trójnikami i zaworami. Przejścia przez przegrody
stałe naleŜy wykonać w tulejach ochronnych.
Po wykonaniu instalacji naleŜy przeprowadzić 30 min płukanie instalacji.

Normy Przywołane
PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne

Wymagania i badania przy odbiorcę.
Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu

PN-81/B-10700.00 Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe   i   kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspólne wymagania i badania

1.10.13. Wymagania w stosunku do robót wentylacyjny ch
MontaŜ kratek wentylacyjnych (wymiana na nowe). MontaŜ wentylatorów łazienkowych.

Normy przywołane
PN-78/B-10440. Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania
PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność.

Wymagania i badania

1.11. WYKONANIE  ROBÓT

1.11.5. Instalacje  sanitarne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST

1.11.6. Wentylacja.
Roboty wykonywać :
- Wg projektu budowlanego,
- Wg warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych cz. II –

instalacje sanitarne i przemysłowe
- Wg warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych
stosować zgodnie z normami,  stosować się do instrukcji montaŜowych producenta rur.

1.11.6. Instalacje wod-kan.
Roboty wykonywać :
- Wg projektu budowlanego
- Wg warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych cz. II –

instalacje sanitarne i przemysłowe
- Wg warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych
stosować zgodnie z normami,  stosować się do instrukcji montaŜowych producenta rur.

Kanalizacja technologiczna
Przewody układać w gotowym wykopie w kanale technologicznym. MontaŜ rur PVC wykonać
przy uŜyciu pierścienia gumowego dostosowanego do średnicy rury.
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1.12. KONTROLA   JAKO ŚCI   ROBÓT.

1.12.1.   Program zapewniania jako ści.
Do  obowiązków  Wykonawcy  naleŜy  opracowanie  i  przedstawienie  do aprobaty  InŜyniera
programu  zapewniania  jakości, w  którym  przedstawi  zamierzony  sposób wy-konania  robót,
moŜliwości  techniczne, kadrowe i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z
Dokumentacją  Techniczną, ST  oraz   poleceniami   i  ustaleniami przekazanymi  przez
InŜyniera

PROGRAM  ZAPEWNIANIA  JAKOŚCI
a/ część  ogólna  opisowa
- organizacja wykonania robót, terminy i sposób prowadzenia robót ,
- bhp,
- wykaz  zespołów roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
      elementów robót,
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie,
- opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej oraz formy gromadzenia wyników,

b/ część  szczegółowa  opisująca  dla kaŜdego  asortymentu  robót:
- wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie ,
- wykaz  urządzeń   do  magazynowania  materiałów ,
- sposób  zabezpieczania  i  ochrony  przed  utratą  ich  właściwości ,
- sposób  i procedura  pomiarów  i  badań  prowadzonych  podczas  dostaw materiałów,

wytwarzania  mieszanek  i wykonania  poszczególnych  robót ,
- sposób  postępowania  z  materiałami  i  robotami  nie  odpowiadającymi wymaganiom .

1.12.2. Zasady  kontroli jako ści  robót.
Celem   kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem, aby
osiągnąć  załoŜoną   jakość  robót .
Wykonawca   jest    odpowiedzialny   za  pełną  kontrolę  robót  i  jakość  materiałów.
Wykonawca   zapewni   odpowiedni  system  kontroli, włączając  personel, sprzęt i urządzenia
niezbędne  do  pobierania  próbek, badań  materiałów   i  robót .Wykonawca  będzie
przeprowadzał  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót z  częstotliwością  zapewniającą
stwierdzenie,  Ŝe  roboty  wykonano   zgodnie  z  wymaganiami   zawartymi   w  Dokumentacji
Projektowej i  ST .
Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  są  określone  w   ST, normach i wytycznych .
W  przypadku, gdy  nie  zostały  one  tam  określone   InŜynier  ustali  jaki  zakres  jest
konieczny,  aby   zapewnić  wykonanie  robót   zgodnie  z  kontraktem. Wykonawca  dostarczy
InŜynierowi  świadectwa,  Ŝe  wszystkie  urządzenia   i   sprzęt badawczy  posiadają   waŜną
legalizację  i  odpowiadają  wymaganiom  norm  określających   procedury  badań
InŜynier  będzie  przekazywał  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek
niedociągnięciach, urządzeń, sprzętu ,pracy  personelu  lub  metod   badawczych. Jeśli
niedociągnięcia  te  będą  tak  powaŜne, Ŝe  mogą  wpłynąć  ujemnie  na  wyniki badań, InŜynier
natychmiast    wstrzyma   uŜycie  do  robót   badanych   materiałów i dopuści  je  do  uŜycia
dopiero  wtedy, gdy  niedociągnięcia  w  pracy  Wykonawcy zostaną usunięte                            i
stwierdzona  zostanie  odpowiednia  jakość  tych  materiałów .
Wszystkie  koszty,  związane  z  organizowaniem   i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi
Wykonawca .

3  Pobieranie  próbek.
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być
z  jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
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InŜynier będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek .
Na zalecenie InŜyniera Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów,
które budzą  wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez
Wykonawcę usunięte  lub ulepszone z własnej woli .
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez
InŜyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę  do badań wykonywanych  przez InŜyniera
będą odpowiednio opisane i oznakowane,   w sposób zaakceptowany przez InŜyniera.

1.12.3.  Badania.
Badania   powinny  być  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm. W  przypadku, gdy
normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego w  ST,  stosować  moŜna
wytyczne  krajowe, albo  inne  procedury  zaakceptowane przez  InŜyniera.

Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań, Wykonawca  powiadomi InŜyniera
o rodzaju,  miejscu  i terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu   pomiaru  lub badania,
Wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki  do  akceptacji  InŜyniera .

1.12.3.1. Badania  prowadzone przez In Ŝyniera.
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, InŜynier uprawniony jest do dokonania kontroli,
pobierania  próbek i badania materiałów u źródła  ich wytwarzania i zapewniona mu będzie
wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
InŜynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego  przez Wykonawcę
będzie oceniał zgodność materiałów  i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań
dostarczonych przez Wykonawcę .
InŜynier moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania  niezaleŜnie od Wykonawcy, na
swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą , Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to
InŜynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych
badań albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów
i robót z Dokumentacją Techniczną i ST.

W takim przypadku całkowite koszty powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną
przez Wykonawcę.

Atesty
PPrrzzeedd  wwyykkoonnaanniieemm  bbaaddaańń  jjaakkoośśccii  mmaatteerriiaałłóóww  pprrzzeezz  WWyykkoonnaawwccęę  ,,  IInnŜŜyynniieerr  mmooŜŜee  ddooppuuśścciićć    ddoo
uuŜŜyycciiaa  mmaatteerriiaałłyy  ppoossiiaaddaajjąąccee  aatteesstt    ssttwwiieerrddzzaajjąąccyy  iicchh  ppeełłnnąą  zzggooddnnoośśćć  zz  wwaarruunnkkaammii  kkoonnttrraakkttuu..
W przypadku materiałów ,dla których atesty są wymagane  przez warunki kontraktu kaŜda
partia dostarczona do robót powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny  jej
cechy.
Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta.
Materiały i urządzenia stosowane w oparciu o atesty mogą być badane w dowolnym czasie.
Jeśli stwierdzona zostanie niezgodność właściwości  z warunkami kontraktu to takie materiały i
urządzenia zostaną odrzucone.

1.12.5. Roboty instalacji sanitarnych

1.12.5.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót
Ogólne  zasady kontroli jakości robót podano w ST Wymagania ogólne.
W ramach kontroli jakości naleŜy :
- poddać rurociągi próbie na szczelność
- sprawdzić usytuowanie armatury, urządzeń
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- sprawdzić zgodność z dokumentacją projektową
- sprawdzić podparcia, podwieszenia armatury, rurociągów
- sprawdzić prawidłowość działania
- sprawdzić szczelność zamykania zasuw, zaworów, przyrządów pomiarowych,

1.12.7. Roboty instalacji sanitarnych

W ramach kontroli jakości naleŜy przeprowadzać następujące badania :
- badania szczelności
Badania szczelności naleŜy przeprowadzić przed zakryciem instalacji. Jeśli postęp robót
budowlanych wymaga zakrycia przed całkowitym zakończeniem montaŜu, wówczas naleŜy
przeprowadzić badanie szczelności części instalacji.

 1.12.8. Roboty instalacji wentylacji
Sprawdzić działanie instalacji.

1.12.9. Zagospodarowania terenu

Kontrola jakości robót związanych z zagospodarowaniem terenu polega na wizualny
stwierdzeniu uporządkowania terenu po robotach.

1.13. OBMIAR ROBÓT

1.13.1 Ogólne zasady obmiarowania
Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie z Projektem,
Specyfikacją Techniczną - Częścią Ogólna i Szczegółową, Rysunkami. w jednostkach
ustalonych w Przedmiarze Robót.
Obmiaru dokonuje Wykonawca.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia
wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione na piśmie.
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wymaganą do celu płatności
na rzecz Wykonawcy.

1.  Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót będzie  określał faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych
w kosztorysie  ofertowym i ST.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym  powiadomieniu InŜyniera o zakresie
obmierzanych  robót i terminie obmiaru , co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach
podanych w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.
Obmiar gotowych  robót będzie przeprowadzony z częścią wymaganą do celu miesięcznej
płatności na rzecz  Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawcę i InŜyniera.

2.  Zasady określania ilości robót i materiałów.
Wszystkie elementy robót określone w metrach będą mierzone równolegle
do podstawy .
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej , objętości  będą wyliczone
w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój.
Ilości ,które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami ST.
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Pojazdy uŜywane do przewoŜenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie masy na
pojeździe powinny być waŜone co najmniej raz dziennie w czasie  wskazanym przez InŜyniera.
KaŜdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, umoŜliwiający jego identyfikację.
Materiały, których obmiar następuje na podstawie objętości na pojeździe powinny być
przewoŜone pojazdami w kształcie skrzyni, których pojemność moŜna łatwo i dokładnie określić.
Objętość materiału przewoŜonego jednym pojazdem powinna być przed rozpoczęciem robót
uzgodniona przez Wykonawcę i InŜyniera na piśmie dla kaŜdego typu uŜywanych pojazdów.
Obmiar objętości następuje w punkcie dostawy.
InŜynier ma prawo sprawdzać losowo stopień załadowania pojazdów. JeŜeli przy losowej
kontroli stwierdzi on, Ŝe objętość materiału przewoŜona danym pojazdem jest mniejsza od
uzgodnionej  to całość materiałów, przewiezionych  przez ten pojazd od czasu poprzedniej
kontroli zostanie zredukowana w stopniu określonym przez stosunek objętości obmierzonej do
uzgodnionej.
W przypadku elementów  standaryzowanych, takich jak profile walcowane, drut, rury, elementy
w rolkach i belkach, siatka ogrodzeniowa , dla których w  ateście producenta podano ich
wymiary lub masę , dane te mogą stanowić podstawę  obmiaru. Wymiary lub masa tych
elementów  mogą  być losowo  sprawdzone na budowie a ich akceptacja  nastąpi na podstawie
tolerancji określonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie określono w ST.
Drewno będzie mierzone w metrach sześciennych, przy uwzględnieniu ilości wbudowanej
w konstrukcję.
Woda będzie mierzona w metrach sześciennych. Wszelkie inne materiały  będą mierzone
w jednostkach określonych w Dokumentacji Projektowej i ST.

3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą
zaakceptowane przez InŜyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez
Wykonawcę . JeŜeli urządzenia  te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca
będzie posiadał waŜne świadectwa  legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,
w całym okresie trwania robót.

4. Wagi  i  zasady  waŜenia.
JeŜeli stosowana  metoda obmiaru wymaga waŜenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie
wagi  w ilości i w miejscach zaakceptowanych przez InŜyniera.
Wagi powinny posiadać waŜne świadectwa legalizacji i być utrzymywane  przez Wykonawcę  w
sposób zapewniający  zachowanie  dokładności wg norm zatwierdzonych przez InŜyniera.
Wykonawca moŜe uŜywać publicznych urządzeń wagowych  pod warunkiem, Ŝe były one
atestowane i mają świadectwa legalizacji

5. Czas  przeprowadzenia  obmiaru.
Obmiary  będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym  odbiorem robót, a takŜe
w  przypadku  występowania dłuŜszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy  robót.
Obmiar  robót zanikających przeprowadza  się w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza  się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą  wykonane w sposób
zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą
uzupełnione odpowiednimi szkicami  umieszczonymi na karcie obmiaru. W razie braku miejsca
szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika  do księgi obmiaru, którego wzór
zostanie uzgodniony z InŜynierem.

1.13.6. Instalacji sanitarnych
Jednostką obmiarową dla robót jest instalacja kompletna danego obiektu.
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1.14. PODSTAWY PŁATNOŚCI

1.14.1 Ustalenia ogólne.
Rozliczenie robót nastąpi na podstawie faktycznie wykonanej pracy, poświadczonej przez
Zamawiającego oraz odpowiedniej sumy ryczałtowej lub stawki jednostkowej wykazanej przez
Wykonawcę dla danej pozycji przedmiarowej.
Stawka jednostkowa (lub suma ryczałtowa)  pozycji  będzie uwzględniać wszystkie czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie i zakończenie określone
dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w  Dokumentacji Projektowej.
Cena jednostkowa (lub suma ryczałtowa) będzie obejmować:

- robociznę bezpośrednią
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu i dostaw
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Plac

Budowy i z powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy)
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy,

płace pracowników, koszty eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy
dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące BHP,
usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa
Wykonawcy ,ekspertyzy dotyczące wykonanych robót,

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym

- do cen jednostkowych nie naleŜy doliczać podatku VAT
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- gwarancje bankowe .
- zainstalowanie oznaczenia miejsca budowy

Cena jednostkowa (lub suma ryczałtowa) zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję
w Wycenionym Przedmiarze jest ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty
za wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową.

1.14.4. Jednostka rozliczeniowa  instalacji sanitar nych
Jednostką rozliczeniową instalacji  jest komplet wewnętrznej instalacji.
Cena wykonania wewnętrznej instalacji obejmuje :

- demontaŜ istn. instalacji.
- wytyczenie trasy rurociągów i urządzeń
- dostarczenie materiałów do miejsca wbudowania
- montaŜ rurociągów, kształtek i rur przyłącznych, baterii armatury sprzętu

      sanitarnego,
- płukanie i próba szczelności instalacji,

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu,
szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny
oraz członków komisji przeprowadzającej badania.
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego naleŜy uznać za dokładne, jeŜeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione.
JeŜeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione naleŜy
ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zaleŜności od tego określić
konieczne dalsze postępowanie.
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1.15. ODBIÓR ROBÓT

1.15.1.  Rodzaje  odbiorów  robót.
W zaleŜności  od ustaleń odpowiednich  ST, roboty  podlegają następującym etapom odbioru,
dokonywanym przez InŜyniera przy udziale Wykonawcy :
  a/ odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
  b/ odbiorowi częściowemu,
  c/ odbiorowi końcowemu,
  d/ ------//----- ostatecznemu.

1.15.2. Odbiór  robót  zanikaj ących  i  ulegaj ących  zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu polega na finalnej  ocenie  ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji  ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym
wykonanie ewentualnych  korekt i poprawek bez hamowania ogólnego  postępu robót. Odbioru
robót dokonuje InŜynier.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym telefonicznym powiadomieniem InŜyniera. Odbiór będzie przeprowadzony
niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia  wpisem do dziennika
budowy i telefonicznego powiadomienia o tym fakcie  InŜyniera.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o  przeprowadzone  pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacją  Projektową  ST   i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń,
InŜynier ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W
wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję  dokonania potrąceń.
Przy  ocenie odchyleń i podejmowaniu  decyzji o robotach poprawkowych lub  dodatkowych
InŜynier uwzględnia tolerancje i zasady odbioru  podane w ST dotyczących danej części robót.

1.15.3. Odbiór  cz ęściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z
ustaleniem naleŜnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg
zasad jak przy odbiorze  końcowym robót. Częściowy odbiór robót naleŜy
potwierdzić zapisem w Dzienniku Budowy.
Do odbioru robót Wykonawca jest zobowiązany przedstawić :
- dokumenty stwierdzające zgodność materiałów z wymaganiami norm
- protokoły odbiorów częściowych
- zapisy w Dzienniku Budowy.

1.15.4.  Odbiór  ko ńcowy  robót.
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót  oraz gotowość do odbioru
końcowego powinna  być stwierdzona przez Wykonawcę wpisem  do dziennika budowy
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie InŜyniera.
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc od dnia
potwierdzenia przez InŜyniera zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości  operatu
kolaudacyjnego.

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
InŜyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny  jakościowej
na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów ,ocenie  wizualnej oraz
zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót
komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i
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ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających                  i robót
poprawkowych. We wszystkich sprawach nie objętych ST  będą obowiązywały przepisy
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montaŜowych  Tom  I-V”.

1.15.4.1.   Dokumenty  do odbioru  ko ńcowego  robót.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru
końcowego robót sporządzony  wg wzoru ustalonego  przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca  jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty :
- dokumentację projektową  z naniesionymi zmianami - powykonawczą,
- Specyfikacje Techniczne,
- uwagi i zalecenia InŜyniera ,zwłaszcza  przy odbiorze robót zanikających i ulegających
zakryciu,  i   udokumentowanie  wykonania jego zaleceń,
- recepty i ustalenia  technologiczne,
- dzienniki  budowy i księgi obmiaru ,
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne  z ST,
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
- sprawozdanie techniczne,
- inne dokumenty wymagane przez  Zamawiającego.

W przypadku,  gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania  dokumentacyjnego  nie
będą gotowe  do odbioru końcowego , komisja w porozumieniu z Wykonawcą  wyznaczy
ponowny termin odbioru końcowego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

1.15.5.  Odbiór  ostateczny.
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem  wad
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór ostateczny będzie dokonany  na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad i uwag odbioru końcowego .

Badania wg. punktu  Kontrola jakości  naleŜy przeprowadzić w czasie odbiorów robót.
Na podstawie wyników badań naleŜy sporządzić protokoły odbioru robót końcowych.
JeŜeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty naleŜy uznać za zgodne
z wymaganiami. JeŜeli choć jedno badanie dało wynik ujemny wykonane roboty naleŜy uznać
za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest
doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru.

W trakcie poszczególnych odbiorów naleŜy :
- sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian,

ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do dziennika budowy, oraz innych
dokumentów dotyczących jakości materiałów i półwyrobów uŜytych do montaŜu, wyników
pomiarów i badań,

- sprawdzenie naniesienia zmian projektowych do powykonawczego egzemplarza projektu,
- sprawdzenie w dzienniku budowy konsekwencji wpisów,

W przypadku stwierdzenia odchyleń InŜynier ustala zakres robót poprawkowych. Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i w terminie uzgodnionym z InŜynierem

PoniewaŜ konstrukcje wykonane niezgodnie z wymaganiami normy nie mogą być przyjęte,
Wykonawca obowiązany jest dokonać poprawek w celu doprowadzenia konstrukcji i robót do
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zgodności z normą i przedstawić do ponownych badań, których wynik jest ostateczny.
Dodatkowe roboty w opisanej wyŜej sytuacji nie podlegają zapłacie.

1.15.6. Czynno ści odbiorowe robót sanitarnych
NaleŜy sprawdzić :
- zgodność wykonania z dokumentacją projektową i zapisami w Dzienniku Budowy
- uŜycie właściwych materiałów, elementów urządzenia i aparatury kontrolno- pomiarowej
- prawidłowość zamontowania działania armatury
- prawidłowość wykonania połączeń rurociągów, armatury
- prawidłowość wykonania izolacji
- szczelność całego przewodu
- protokoły z odbiorów częściowych
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne
czynności związane z instalacji, a mianowicie:
− roboty przygotowawcze,
− roboty montaŜowe wykonania instalacji,
− wykonanie izolacji,
− próby szczelności przewodów,

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

−−  DDzziieennnniikk  BBuuddoowwyy
−−  ddookkuummeennttyy  ddoottyycczząąccee  jjaakkoośśccii  wwbbuuddoowwaannyycchh  mmaatteerriiaałłóóww

Odbiór końcowy
Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725  i PN-91/B-10728 podlega:
− sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające

na sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
częściowych),

− badanie szczelności,

Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić :
− zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
     Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej
− protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek
− protokoły badań szczelności całego przewodu
-   świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu,
szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny
oraz członków komisji przeprowadzającej badania.
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego naleŜy uznać za dokładne, jeŜeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione.
JeŜeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, naleŜy
ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zaleŜności od tego określić
konieczne dalsze postępowanie.
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1.15.7. Czynno ści odbiorowe robót zanikaj ących.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają :
- instalacje wody zimnej, c.w.u., c.o. i kanalizacji,

1.15.8. Przekazanie do eksploatacji.

1.15.8.1. Gwarancje i instrukcje fabryczne
Wykonawca zachowa egzemplarze instrukcji i gwarancji dostarczonych z urządzeniami i
wyposaŜeniem, zarejestruje je u producenta na Odbiorcę i wyda je Zamawiającemu w dniu
Terminu Ukończenia Prac,

1.15.8.2. Dokumentacja Powykonawcza
Wykonawca w ramach Ceny wykona pełną Dokumentację Powykonawczą całości Robót.

1.15.8.3. Szkolenie personelu
Wykonawca   przed  przeprowadzeniem   prób bądź  rozruchem   obiektów  objętych
Kontraktem  przeprowadzi szkolenie,   na  miejscu  bądź jeśli zachodzi  potrzeba w siedzibach
producentów urządzeń,   odpowiedniej liczby personelu Zamawiającego, aby realizowane
obiekty mogły być w pełni eksploatowane bez wykorzystywania obcego personelu.

1.15.8.4. Świadectwo Wykonania (po okresie gwarancyjnym)
Świadectwo Wykonania Zamawiający wystawi w ciągu 28 dni od daty upływu okresów
zgłaszania wad, lub później jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie dokumenty, oraz ukończy
wszystkie Roboty i dokona ich prób włącznie z usunięciem wszelkich wad.
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2. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA – INSTALACJE SANITARNE

2.1 Roboty demontaŜowe.

Przed rozpoczęciem robót demontaŜowych naleŜy odciąć wodę, i zasilanie
elektryczne do poszczególnych pomieszczeń. NaleŜy zdemontować w obrębie
pomieszczeń: przybory sanitarne, wpusty podłogowe, armaturę, rury kanalizacyjne
Ŝeliwne oraz PVC, instalacje w.z. c.w.u. i kratki wentylacyjne.

2.2  Instalacja kanalizacji sanitarnej.

W celu odbioru ścieków sanitarnych projektuje się poziomy zakończone dwoma
pionami z wywiewkami kanalizacyjnymi wyprowadzonymi ponad dach. Całość instalacji
kanalizacyjnej projektuje się z rur PVC kielichowych łączonych na uszczelkę gumową.
W obrębie pomieszczenia naleŜy wykonać nowe odcinki kanalizacji sanitarnej
(poziomy) i piony kanalizacyjne z wyprowadzeniem ponad połać dachu. Poziomy
układać w wykopie na podsypce piaskowej gr. 10cm. Po ułoŜeniu poziomy zasypać
pisakiem i zagęścić do wskaźnika Is=0,97 Proctora. Piony zakończyć wywiewką
kanalizacyjną D110PVC. W obrębie budynku poziomy kanalizacyjny D160PVC
dowiązać do poziomu istniejącego. Połączenie naleŜy realizować za pomocą kształtek z
PVC. Nowe piony naleŜy wykonane z rur PVC i obudować. W pomieszczeniu w.c. na
pionie naleŜy zamontować rewizję systemową PVC. Instalację kanalizacji sanitarnej
(poziomy) od umywalek naleŜy wkuć w ścianę, a poziomy od w.c. naleŜy obudować.
Poziomy od wpustów podłogowych D50mm prowadzić pod posadzką (w warstwie
izolacji i szlichty). Przybory sanitarne naleŜy podłączać za pomocą kształtek
kanalizacyjnych do pionów. Instalację wykonać stosując średnice wg rysunków.
Minimalne spadki od przyborów sanitarnych 3%.

Węzły sanitarne naleŜy wyposaŜyć w nowe przybory sanitarne w postaci
umywalki szerokości 60cm z płópostumentem, w.c w postaci miski ustępowej typu
kompakt (porcelana). W pomieszczeniu w.c. nr 6 zamontować umywalkę
przystosowaną dla osób niepełnosprawnych.

2.3 Instalacja wody zimnej i ciepłej wody uŜytkowej.
W obrębie pomieszczeń naleŜy wykonać nowe odcinki instalacji w.z.,  c.w.u..
Do wykonania instalacji w.z., c.w.u. naleŜy stosować rury PP, D20mm PP PN 20.

Dodatkowo rury do c.w.u. muszą posiadać wkładkę aluminiową. Łączenie rur za pomocą
zgrzewania. Rury naleŜy układać w posadzce i bruzdach w ścianie zabezpieczając je peszlem –
woda zimna. Rurociągi wody ciepłej naleŜy układać jak w.z. zabezpieczając otulinami
termicznymi systemowymi.

Po wykonaniu instalacji wody, a przed wykonaniem wylewek betonowych posadzki
naleŜy przeprowadzić próbę szczelności na 5 bar przez okres 60 minut.

 Przed wykonaniem wylewki betonowej /zakrycia rur/ naleŜy instalację pozostawić
pod ciśnieniem 4 bary oraz wykonać inwentaryzację powykonawczą. Wykonywanie
(wylewanie posadzek) naleŜy przeprowadzać na instalacji wodnej będącej pod
ciśnieniem. Przed oddaniem do uŜytku instalacje naleŜy wypłukać.
Do wykonania próby szczelności naleŜy przystąpić po:
a) Całkowitym zakończeniu montaŜu instalacji i wzrokowym sprawdzeniu połączeń,
b) Instalację naleŜy odpowietrzyć poprzez otwarcie wszystkich zaworów,
c) Napełnienie instalacji naleŜy prowadzić z istniejącej instalacji wody.
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Ciepła woda realizowana będzie z przepływowych podgrzewaczy umieszczanych
nad kaŜdą umywalką. KaŜdy  podgrzewacz wyposaŜony w baterię.

Do zasilania w.c. stosować zawory kulowe chromowane na instalacji w.z. (zasilanie
w.c.). Dodatkowo przewidziane są zawory odcinające kulowe niklowane ze złączką do
węŜa. Po wykonaniu instalacji naleŜy ją przepłukać wodą.

2.4 Instalacja wentylacji.

W kaŜdym pomieszczeniu sanitarnym w.c. zaprojektowano wentylację mechaniczną
wyciągową Wentylator łazienkowy wyciągowy naleŜy zamontować w kanał
wentylacyjny. Pozostałe  kratki wentylacyjne wymienić na nowe.
Nawiew do pomieszczeń będzie realizowany poprzez typową czerpnię w drzwiach
łazienkowych. Przekrój czerpni 0,022 m2. Nawiew powietrza świeŜego z korytarza.

 Nawiew powietrza świeŜego z korytarza. Istniejące kanały wentylacyjne naleŜy
sprawdzić pod względem ich droŜności, a w razie konieczności udroŜnić i oczyścić.

Materiały mające kontakt z wodą przeznaczoną do spoŜycia muszą posiadać stosowny
aktualny Atest (np. PZH).

     Opracował:
mgr inŜ. Paweł Roliński

   GPB. 7342/13/98   
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