
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

INSTALACJE SANITARNE WRAZ Z WYPOSAŻENIEM 

 ORAZ PRZYŁĄCZE KANALIZACYJNE  NR 1.0. 

1. WSTĘP 

1.1.   Przedmiot ST 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania : 

• instalacji wodnej dla celów socjalno-bytowych 
• instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z połączeniami sieciowymi na terenie działki 
• instalacji c.o. 
• wyposażenia w urządzenia technologii kuchni 

 

Powyższe roboty zostaną wykonane w ramach zadania:  

Remont Świetlicy Wiejskiej 

Lokalizacja: 

Zarajec Stojeszyński, 23-310 Modliborzyce 

Inwestor: 

Urząd Gminy Modliborzyce, 23-310 Modliborzyce 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji: 

• instalacji wodnej dla celów socjalno-bytowych wraz z połączeniami sieciowymi na terenie 
działki 

• instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z połączeniami sieciowymi na terenie działki. 
zgodnie z rysunkami i opisami. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR)  
i postanowieniami Kontraktu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami 
Kontraktu. 

2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Kontraktu. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe 



informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa 
badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia 
Inżynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami.  

3. SPRZĘT 

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

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST  
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. TRANSPORT 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie 
i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 

samochód skrzyniowy do 5 ton, 
samochód dostawczy do 0,9 tony, 
koparka 0.25 m3 

Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich    środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 
zgodne z ustaleniami ST. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i 
rzeczowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

                    Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania           
                   Ogólne". 
                 Wykonanie instalacji wod-kan wewnętrznej wraz z przyłączem kanalizacyjnym oraz urządzeniami    
                 technologii kuchni 
                 Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania 
                 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z       
                 Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora Nadzoru 

5.1. Instalacja wodociągowa 

5.1.1. Instalacja wody zimnej i ciepłej w budynkach 

 

a)   Wykonać podejścia instalacyjne umożliwiające montaż urządzeń technologii kuchni 
      i podłączenie armatury. Podejście wody zakończyć zaworem odcinającym natynkowym. 
b)   Przewody prowadzić w posadzce lub podtynkowo (w bruzdach). 
c)   Po wykonaniu instalacji przeprowadzić próbę szczelności i płukanie instalacji. Ciśnienie 
      próbne nie może być niższe niż 1.0 MPa. Instalację można uznać za szczelną, jeżeli przy     
      zamkniętym dopływie wody pod ciśnieniem próbnym w czasie 30 min nie będzie spadku     
      ciśnienia. 
d)   Po wykonaniu i odbiorze instalacji przewody ocieplić otulinami z pianki polietylenowej 
      Thermaflex, otwory zamurować i wykonać tynki. 

UWAGI: 
        Przewody przed montażem i układaniem oczyścić od wewnątrz i na stykach. 

                           Nie układać rur uszkodzonych; rury uszkodzone na końcach bosych mogą by ć użyte po 

odcięciu odcinków uszkodzonych. 
Przewody mocować za pomocą uchwytów systemowych. 
Połączenia przewodów z armaturą poprzez złączki przejściowe na stal gwintowane. 
Połączenia rur wykonywać techniką zgrzewania. 
Wewnętrzne przewody wodociągowe powinny by ć układane w kierunkach prostopadłych i 
równoległych do ścian. 
Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy 

(ciśnienie, temperatura) danej instalacji. 



                         W przypadkach koniecznych, wynikających z dokumentacji technicznej, powinna być 

stosowana armatura przemysłowa lub specjalna. 
                               Do wykonania robót instalacyjnych należy stosować następujące materiały zgodnie z    
                               rysunkami: 

Przewody poziome i piony wody zimnej oraz podejścia do przyborów z rur stalowych 
ocynkowanych o połączeniach gwintowanych. 
Przewody poziome i piony wody ciepłej i cyrkulacji oraz podejścia do przyborów z rur 
stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych. Izolacja przewodów wykonana z 
spienionego polietylenu, o grubości 10 mm 

Armatura odcinająca, spustowa, zaporowa - zawory kulowe kątowe, przelotowe, zawory ze 
złączką do węża, zawory zwrotne 

Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe 

Próby ciśnieniowe - Ppr = 1,0 MPa zgodnie z PN-81/B-10725 

                                  Płukanie i dezynfekcja - do uzyskania pozytywnego wyniku badania bakteriologicznego.  
                                
                               Instalację należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

instalacji wodociągowych” Cobrti Instal Zeszyt 7 

5.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej 

5.2.1. Instalacja w budynkach 
 

a)  Instalację kanalizacyjną należy wykonać z rur PVC kl. N   łączonych na uszczelki. 
         Łączenie rur, zmiany kierunku i średnicy poprzez kształtki systemowe wskazane przez      
         producenta rur. Montażu rur należy dokonywać przy wykorzystaniu urządzeń          
         wskazanych przez producenta rur i przez osoby przeszkolone. 
b)  Przewody odpływowe (poziomy) powinny być układane z zachowaniem minimalnego 

         spadku, zależnego od średnicy projektowanego przewodu: 2.0% dla średnicy 110 mm i      
         mniejszej 
c)  Urządzenia łączone z przewodami kanalizacyjnymi należy wyposażyć w 

         indywidualne zamknięcia wodne (syfony). Wysokość zamknięcia wodnego powinna 
         gwarantować nie przenikanie zapachów do pomieszczeń. 

 

 UWAGI:     
       Przewody przed montażem i układaniem oczyścić od wewnątrz i na stykach. 

Nie układać rur uszkodzonych; rury uszkodzone na końcach bosych mogą być użyte po 

odcięciu odcinków uszkodzonych. 
Przewody mocować za pomocą uchwytów systemowych. 
Połączenia rur PVC na uszczelki systemowe wg instrukcji producenta. 

     Trójniki i kolana na przewodach głównych wykonywać kształtkami 45 °. 
Armatura stosowana w instalacjach kanalizacyjnych powinna odpowiadać warunkom pracy 

(skład ścieków, temperatura) danej instalacji. 
                         W przypadkach koniecznych, wynikających z dokumentacji technicznej, powinna być 

stosowana armatura przemysłowa lub specjalna. 
Przewody poziome prowadzone pod posadzką - z rur kielichowych PVC-U klasy S, 
grubościennych. 
Podejścia do przyborów, przewody pionowe i poziome prowadzone po ścianach i pod 

stropem - z rur kielichowych PVC cienkościennych, 
Umywalka – prostokątna, 
Toaleta - miska ustępowa ze spłuczką lejowa, 
Zlew gospodarczy - dwukomorowy na szafce, 
Wpust podłogowy - korpus z tworzywa, kratka ze stali nierdzewnej, 
Zawór odpowietrzający DURGO o śr. 50 mm, 
Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 125/75 mm, 
Czyszczaki kanalizacyjne. 

 

                           5.2.2. Instalacja w ziemi – przyłącze kanalizacyjne 
 

a)  Instalację kanalizacyjną należy wykonać z rur PVC kl. N   łączonych na uszczelki. 

                              Łączenie rur, zmiany kierunku i średnicy poprzez kształtki systemowe wskazane przez      
                            producenta rur. Montażu rur należy dokonywać przy wykorzystaniu urządzeń          



                             wskazanych przez producenta rur i przez osoby przeszkolone. 
                        b)    Przewody odpływowe (poziomy) powinny być układane z zachowaniem minimalnego 

             spadku, zależnego od średnicy projektowanego przewodu: 2.0% dla średnicy 110 mm i      
             mniejszej. 
       c)   Na załamaniu trasy wykonać systemową studzienkę fi 400 mm z włazem typu     
             ciężkiego. 

                       d)   Jako zbiornik na ścieki przewidziano gotowy systemowy prefabrykowany zbiornik o          
                              pojemności 10 m3. 
                        UWAGI: 
                                  Przewody przed montażem i układaniem oczyścić od wewnątrz i na stykach. 
                                  Nie układać rur uszkodzonych; rury uszkodzone na końcach bosych mogą być użyte po 
                                   odcięciu odcinków uszkodzonych. 
                                  Połączenia przewodów wykonywać zgodnie z instrukcją producenta. 
                                   Połączenia rur PVC na kielichy z uszczelka wargową. 

Przewody grawitacyjne z rur grubościennych PVC kl.S, kielichowych, łączonych na uszczelki 
 Roboty ziemne - zgodnie z normą PN-B-10736:1999 BN-83/8836-02 oraz uzyskaną od 

                                   producenta Instrukcją Montażową układania rur. Przewód układać na 20 cm luźno ułożonej                  
                                  podsypce piaskowo - żwirowej. Zasypka wokół rury oraz ponad jej wierzch 0,3 m gruntem                        
                                    piaszczystym z zagęszczeniem ręcznym warstwami 0,15 m (j s = 0,97). Przejście pod ławą   
                                   fundamentową w stalowej tulei ochronnej 

 Próby ciśnieniowe odcinków grawitacyjnych przez wypełnienie wodą słupem l m. 
 Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 400 mm - z włazem żeliwnym typu ciężkiego, 
 Gotowy prefabrykowany żelbetowy zbiornik na ścieki o pojemności 10 m3 wraz z włazem      
 typu ciężkiego. 

5.3. Instalacja centralnego ogrzewania 
 

 5.3.1. Instalacja centralnego ogrzewania 
 

a) Wykonać niezbędne wykucia, przekucia w ścianach. 
b) Wykonać orurowanie z rur miedzianych w otulinach gr. 10 mm. 
c)  Wyposażyć instalację w niezbędna armaturę zabezpieczającą i sterującą, zamontować    

 pompę obiegową c.o., naczynie wzbiorcze,  zawór bezpieczeństwa i zawory    
 odpowietrzające. 

d) W instalacji montować grzejniki konwektorowe płytowe w kolorze 
        grzejnika 45 cm i 60cm. Grzejniki montować w sposób zalecany przez producenta z        
        wykorzystaniem oryginalnych kształtowników. Gałązki grzejnikowe należy montować ze 
        spadkiem nie mniejszym niż 2%. Stosować grzejniki zasilane z boku lub ze ściany. 
e)    Na grzejnikach montować zawory regulacyjne (zasilanie) i odcinające (powrót). 
       Zawory regulacyjne wyposażyć w głowice termostatyczne. 
f)    Po wykonaniu instalacji należy poddać ją próbie szczelności na ciśnienie 0,4MPa. 
       Instalację można uznać za szczelną, jeżeli przy zamkniętym dopływie wody pod ciśnieniem 
       próbnym w czasie 30 min nie będzie spadku ciśnienia. 
g)    Powstały podczas prac budowlanych gruz i odpady wywieźć samochodem             
        samowyładowczym na wysypisko. 
 
Instalację należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
instalacji grzewczych” Cobrti Instal Zeszyt 6 

5.4. Wyposażenie w urządzenia technologii kuchni 
 

5.4.1. Wyposażenie w urządzenia technologii kuchni 
 
 
Wyposażenie technologiczne kuchni musi spełniać aktualne przepisy i wymagania dot. 
obiektów gastronomicznych a w szczególności: 
- Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 



2004r. w sprawie higieny środków spożywczych,  
- Rozporządzenie(WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. 
ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia 
zwierzęcego. 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie technologii kuchni. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania 
oraz za zgodność z dokumentacją projektową i poleceniami projektanta. 
 
Materiały dotyczące technologii – zestawienie sprzętu technologicznego 
 
- Kocioł - kuchnia grzewcza KWK 13/5 lub o parametrach równoważnych, 
 
- Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3 - pojemnościowy 
podgrzewacz c.w.u 140 l z grzałką 1400 W np. PWC 140/WE lub o parametrach 
równoważnych, 
 
-Stół 1800*600*850 ze stali nierdzewnej, 
 
- Zlewozmywak 2-komorowy gastronomiczny 500*900*850 wykonany ze stali nierdzewnej  
zamontować na wys. 850 mm z dostosowaniem do montażu koloidalnego rozdrabniacza 
odpadów organicznych, 
 
- Basen gastronomiczny 900*600*850 ze stali nierdzewnej z baterią do mycia naczyń 
kuchennych, 
 
-Regał 900*600*3800 mm ociekowy na termosy i naczynia czyste w podziale w zabudowie z 
szafko szufladami z blachy nierdzewnej 600*850 wykonanie indywidualne stanowiska obróbki 
jarzyn i mięsa ze stali nierdzewnej, 
 
- Stół kuchenny 900*600*850 ze stali nierdzewnej, 
 
- Umywalka z dozownikiem na płyn myjąco-dezynfekujący 500*400 Wyposażona w uchwyt na 
ręcznik papierowy oraz pojemnik na śmieci z wkładem z worka foliowego z pokrywą, 
 
- Szafa chłodnicza 800*690*2060 mm - 600 litrów. 
 
Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości i kartami 
gwarancyjnymi. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi technicznymi wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu 
materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniecenia). Urządzenia należy składować w zamkniętych 
magazynach. Urządzenia należy montować zgodnie z warunkami technicznymi producenta. 
Przyjecie robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych 
sprawdzeń działania urządzeń. 
 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne" 

6.1.    Materiały 

Badanie materiałów użytych do wykonania robót następuje poprzez porównanie cech materia łów 
z wymogami Dokumentacji Budowy i odpowiednich norm materiałowych. 

6.2. Kontrola jakości wykonanych robót 
Kontroli jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót z 
rysunkami, opisem oraz z Warunkami Technicznymi. Kontroli podlega: 

sposób prowadzenia przewodów, 
użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia, 
prawidłowość wykonania połączeń, 
jakość zastosowania materiałów uszczelniających, 



odległości przewodów względem siebie i od przegród budowlanych, 
prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami, 
prawidłowość wykonania izolacji termicznych, 
prawidłowość montażu urządzeń oraz zgodność z warunkami określonymi przez ich 

producentów, 
prawidłowość robót ziemnych w tym zasypek wraz ze stabilizacją, 
prawidłowość przeprowadzenia prób i regulacji, 

6.3. Badania jakości robót w czasie budowy. 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i 
systemów technologicznych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne". 
Jednostkami obmiaru wykonanych robót są: 

                                 szt. - armatura wod-kan (zawory zwrotne, baterie toaletowe, ceramika   
                                 toaletowa, kratki i wpusty kanalizacyjne itp.), 

mb - wszelkie orurowanie, izolacje termiczne, 
m3   - roboty ziemne, 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach 

miary ustalonych w Przedmiarze Robót. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegaj ą akceptacji Inżyniera 

i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

8. ODBIÓR ROBÓT - PRÓBY KOŃCOWE 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budowlano- 
Montażowych oraz z ST 00. „Wymagania ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

8.1. Podstawy prawne odbioru końcowego 

Odbiór końcowy robót reguluje Artykuł 647 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym przez umowę o 
roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianych w umowie robót, 
wykonanych zgodnie z projektem, kosztorysem ofertowym i z zasadami wiedzy technicznej, a 
inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z 
przygotowaniem robót, a w szczególności do przekazania miejsca wykonania robót oraz do odebrania 
robót i zapłaty umówionego wynagrodzenia. 

Artykuł 643 Kodeksu cywilnego ustala, że zamawiający obowiązany jest odebrać dzieło, które 

przyjmujący wydaje mu zgodnie ze swym zobowiązaniem. 
Ponadto, termin wymagalności roszczeń wykonawcy za wykonane przez niego na rzecz inwestora 

roboty, powstaje z chwilą ich odebrania i przekazania do użytku, która określona jest w protokole 

odbioru. 

Również od dnia odbioru biegną terminy przedawnienia roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 
umowy, roszczeń odszkodowawczych opartych na zasadach ogólnych oraz termin przedawnienia 
roszczeń wykonawcy o zapłatę należnego wynagrodzenia. 

8.2. Cel odbioru końcowego 

Odbiór ma na celu ostateczne przekazanie zamawiającemu ustalonego w umowie przedmiotu po 
sprawdzeniu jego należytego wykonania. Oddający i odbierający są obowiązani dołożyć należytej 
staranności przy odbiorze przedmiotu umowy. 



Odbioru dokonuje przedstawiciel zamawiającego wyposażony w odpowiednie pełnomocnictwo. 
Oddający i odbierający mogą korzystać z opinii rzeczoznawców. 

W czynnościach odbioru powinien uczestniczyć kierownik budowy oraz inspektor nadzoru 
inwestorskiego, a także przedstawiciele użytkownika. 
Odbiór może być połączony z przekazaniem użytkownikowi przez zamawiającego przedmiotu odbioru 
do eksploatacji (użytkowania). 

Wykonawca przeprowadza przed odbiorem przewidziane w przepisach lub umowie próby i 
sprawdzenia, zawiadamiając zamawiającego, przed terminem wyznaczonym do dokonania prób i 
sprawdzeń. 
Wykonawca kompletuje i przedstawia zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności certyfikaty i aprobaty techniczne. 

8.3. Roboty dodatkowe 

Jeżeli w toku odbioru wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych w przedmiocie odbioru, 
warunkujących jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może dokona ć odbioru 
wykonanych robót, a strony uzgodnią odrębny termin do wykonania robót dodatkowych. Przedmiotem 
odbioru jest przedmiot umowy lub jego część określona w umowie, która może być przekazana do 
użytku. 

8.4. Czynności odbioru końcowego 

Wykonawca doręcza odbierającemu instrukcje konserwacji. W razie wprowadzenia przez wykonawcę 
zamiennych rozwiązań w trakcie realizacji robót, wykonawca doręcza odbierającemu instrukcje 
konserwacji zamiennych materiałów. 
Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych sprawdzeń 
stwierdza kierownik budowy, co wymaga potwierdzenia zgodności ze stanem faktycznym przez 
inspektora nadzoru. 

Wykonawca zawiadamia podwykonawców, przy których pomocy wykonał przedmiot odbioru, o 
terminie jego odbioru. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone,  że przedmiot nie 
osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub nie przeprowadzenie wszystkich 
prób zamawiający może odmówić odbioru. 

Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia - zamawiający 

może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad. 
Jeżeli odbiór zostanie dokonany, wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania 

wynikającego z umowy od daty odbioru. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawiera ć ustalenia poczynione w toku 

odbioru. 
 
 

8.5. Wykaz dokumentów odbioru końcowego 

Następujące dokumenty lub grupy dokumentów winny stanowić załącznik do protokołu odbioru 
końcowego obiektu: 

1. Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót, z 
kosztorysem ofertowym, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami. 

2. Certyfikaty. 
3. Atesty. 
4. Aprobaty techniczne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne". 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów 
i badań laboratoryjnych. Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 

roboty przygotowawcze i trasowanie robót, 
wykonanie niezbędnych przekuć, 
zakup materiałów i urządzeń, 
transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania, 



montaż rusztowań, 
montaż i uruchomienie urządzeń, 
montaż instalacji w budynkach i na terenie działki, 
roboty ziemne, 
prace porządkowe placu budowy po robotach. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawy i rozporządzenia 

•    - Dz.U.03.207.2016 Ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r. z późniejszymi 
zmianami i powiązane rozporządzenia 

• - Dz.U.2.166.1360 Ustawa "O systemie oceny zgodności" z 30.08.2002r. i powiązane 
rozporządzenia 

• - Dz.U.02.169.1386 Ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z późniejszymi zmianami i 
powiązane rozporządzenia 

• - Dz.U.03.169.1659 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy 

• - Dz.U.03.47.401 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywanych robót budowlanych z 06.02.2003r. 

• - Dz.U.03.121.1138. Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie 
szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z 28.05.1996r. 

• - Dz.U.03.121.1138 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 12.06.2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów 

• - Dz.U.Ol.118.1263 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych 
do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 

• - Dz.U..02.212.1799 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 29.11.2002r. w sprawie 
warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu   ścieków do wód lub do ziemi oraz w 
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 

• - Dz.U.03.162.1568 Ustawa "O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami" z 
23.07.2003r. z późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia 

• - Dz.U.02.108.935 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

• - Dz.U.04.150.1579 Rozporządzenie Ministra Kultury z dn. 09.06.2004r. w sprawie 
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, bada ń 
konserwatorskich i architektonicznych, a tak  że innych działań przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych 
zabytków ruchomych 

• - Dz.U..03.193.1890 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 
dn.29.10.2003r.w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie 
eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego 

• - Dz.U.Ol.62.627 Ustawa "Prawo ochrony Środowiska" z dn.27.04.2001r. z późniejszymi 
zmianami i powiązane rozporządzenia 

• - Dz.U.Ol.62.628 Ustawa "O odpadach" z dn.27.04.2001r. z późniejszymi zmianami i 
powiązane rozporządzenia 

• - Dz.U.02.147.1229. Ustawa 'O ochronie przeciwpożarowej" z dn.2408.1991r. za 
późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia 

• - Dz.U.03.153.1504 Ustawa "Prawo energetyczne" z dn.!0.04.1997r. z późniejszymi 
zmianami i powiązane rozporządzenia 

• - Dz.U.00.100.1086 Ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne z dn.!7.05.1989r. z 
późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia 

• - Dz.U.00.71.838 Ustawa "O drogach publicznych" z dn. 21.03.1985r. z późniejszymi 
zmianami i powiązane rozporządzenia 

• - Dz.U.Ol.115.1229 Ustawa "Prawo wodne" z dn.!8.07.2001r. z późniejszymi 
zmianami i powiązane rozporządzenia 

• - Dz.U.94.27.96 Ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z dn.04.02.1994r. 
z późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia 



Normy polskie, branżowe i europejskie zharmonizowane 

 
• PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu-wraz ze zmianą PN-B- 
01706:1992/A z 1:1999 
 
• PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze zmianą PN- 
B-01706:1992/A z 1:1999. 
• PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do 
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprężone. Wymagania instalacyjne. 
• PN-ISO 4064-2 + Adl: 1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody 
pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne. 
• PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 
wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania. 
• PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 1. 
Postanowienia ogólne i wymagania. 
• PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 2. 
Kanalizacja sanitarna. Projektowanie układu i obliczenia. 
• PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 5. Montaż 
i badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji. 
• PN-B-02421:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 
urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 

• PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 
• PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem - przewodowe. 
• PN-EN 1057:1999 Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach 
sanitarnych i ogrzewania. 
• PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady użytkowania, 
konserwacji i napraw. 
• PN-ISO 4464 Tolerancje w budownictwie. Związki między różnymi rodzajami odchyłek i 
tolerancji stosowanych w wymaganiach. 
• PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej 
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
 
oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE. 


