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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

                                         ST-00.00 – Wymagania ogólne 

 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją 

zadania „WYMIANA HYDRANTÓW W WARSZTATACH SZKOLNYCH” 

który obejmuje :  

 demontaż skrzynek wnękowych,  

 demontaż hydrantów ściennych o śr 52 mm 

 montaż  hydrantów ściennych o śr 25 mm 

 montaż szafek hydrantowych wnękowych 

 

1.2. Zakres stosowania ST  
 Specyfikacja techniczna ( ST ) – cz. ogólna,  stanowi podstawę opracowania 

szczegółowej specyfikacji technicznej ( SST ) stosowanej jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.  

 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 

miejsce tylko w przypadkach małych i prostych robót i konstrukcji drugorzędnych ( o 

niewielkim znaczeniu ), dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 

spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 

przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, 

wspólne dla robót budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi ( ST ) i 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi ( SST ).  

1.4. Określenia podstawowe  

 Ilekroć w ST jest mowa o :  

1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć :  

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 

urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury.  

1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 

fundamenty i dach, 

1.4.3. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć prace polegające na przebudowie, 

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego,  

1.4.4. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 

budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a 

nie stanowiących bieżącej konserwacji,  



1.4.5. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 

związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu 

zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym 

służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place 

postojowe i place pod śmietniki, 

1.4.6. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy 

1.4.7. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to 

rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, 

zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 

przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych, 

1.4.8. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 

zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 

budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego, 

1.4.9. dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 

załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 

częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji 

obiektu, operaty geodezyjne i książką obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 

metodą montażu – także dziennik montażu, 

1.4.10. dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi,  

1.4.11. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 

wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie,  

1.4.12. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 

ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania 

lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do 

obrotu, jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we 

wzajemnym połączeniu, stanowiącym integralną całość użytkową,  

1.4.13. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w 

ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 

inżynierów budownictwa oraz urbanistów (  Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z późn. 

zm. ),  

1.4.14. obszar oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 

otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających 

związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu,  

1.4.15. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 

zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania badań i prób związanych z oceną 

jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót, 

1.4.16. materiałach – należy przez rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 

również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

1.4.17. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeżeli granice tolerancji nie zostały określone – z 

przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych. 



1.4.18. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 

przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące 

sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy, 

1.4.19. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 

będącą autorem dokumentacji projektowej, 

1.4.20. część obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu 

budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych 

i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji, 

1.4.21. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

1.4.22. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której Inwestor powierza nadzór 

nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i 

wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w 

sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 

instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu, 

1.4.23. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 

pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty 

budowlane, 

1.4.24. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 

Standaryzacji (CEN ) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej ( 

CENELEC ) jako ”standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne 

(HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji,  

1.4.25. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym 

opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie 

szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z 

wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych, 

1.4.26. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 

odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają 

przyjęty stopień scalenia robót, 

1.4.27. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze 

słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich 

krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, 

stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających 

z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 

grudnia 2003 r.  

 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.  

 

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

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.  

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże 

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów odniesienia, przekaże dziennik 

budowy ( jeśli jest wymagany ) oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa 

komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 



punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone 

punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa.  

Przekazana dokumentacja projektowa winna zawierać opis, część graficzną i 

dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.  

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST. 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe  dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 

dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w umowie. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który 

dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych 

rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze 

skali rysunków.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z 

dokumentacją projektową i SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST 

będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 

jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 

mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 

dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 

budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, elementy budowli rozebrane i 

wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające. Koszt 

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

w cenę umowną.  

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 

wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne 

kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 

terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, 

Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed :  

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi,  

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

c) możliwością powstania pożaru.  

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa.  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy – wymagany odpowiednimi przepisami – w 

wykorzystywanych pomieszczeniach biurowych, technicznych, magazynowych i 

towarzyszących oraz przy stosowaniu maszyn i pojazdów. Materiały łatwopalne będą 

składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 



osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji kontraktowych robót albo wywołanym w innych 

działaniach przez personel Wykonawcy.  

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej.  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń i innych obiektów 

zlokalizowanych na terenie realizowanych prac a niewchodzących w zakres projektowanego 

demontażu lub rozbiórki. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych elementów Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 

zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

straty spowodowane przez jego działania, które doprowadzą do uszkodzenia ww. elementów i 

za straty dalsze, będące konsekwencją tych uszkodzeń.  

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie gruzu, materiałów rozbiórkowych, materiałów wykonawczych i wyposażenia na i 

z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 

nietypowych wagowo ( i wymiarowo ) ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 

obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy 

realizowanej przez siebie lub innego Wykonawcę w obrębie terenu budowy ( i w jego 

otoczeniu )  a wykonawca niniejszego kontraktu będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 

robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.  

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy.  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 

administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z 

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informował Inspektora nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

 

 

2. Materiały.  

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych.  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru odpowiednie aprobaty techniczne lub 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  



Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST 

w celu udokumentowania, że podstawowe materiały spełniają wymagania SST w czasie 

postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe, 

określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w  Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych ( SST ). 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym.  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w których znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów.  

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

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

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego 

składowania materiał będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Użytkownikiem i Inspektorem nadzoru. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów.  

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania 

różnych materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 

Inspektora nadzoru.  

3. Sprzęt.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót. Sprzęt używany do robót 

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

ilości wskazaniom zawartym w SST. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 

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

wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma 

być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Winien spełniać normy 

ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 

Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub 

SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie 

może być później zmieniany bez jego zgody. 

4. Transport.   

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 

przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie 

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

Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.  

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

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

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 

obciążeń na osie lub innych parametrów technicznych mogą być dopuszczone przez właściwy 



zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 

na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

5. Wykonanie robót.  

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za :  

- prowadzenie robót zgodnie z umową ( kontraktem ), oraz  

- jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót,  

- zgodność z dokumentami przetargową, wymaganiami SST oraz poleceniami 

Inspektora nadzoru,  

5.1.1. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 

wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 

Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

5.1.2. Decyzję Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 

dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i 

wytycznych. 

5.1.3. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 

wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej 

sytuacji ponosi Wykonawca 

6. Kontrola jakości robót.   

6.1. Zasady kontroli jakości robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 

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

materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 

robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 

dokumentacją projektową i SST.  

6.2. Badania i pomiary.  

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

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

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

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 

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

badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.3. Raporty z badań.  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej. Wyniki badań ( kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na 

formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych formach, przez niego 

zaaprobowanych. 

 

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Dla 

umożliwienia mu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy  i producenta materiałów. 



Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 

przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na 

podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 

od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W 

takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

pokryje Wykonawca. 

6.5. Certyfikaty i deklaracje.  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które :  

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

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z 

rozporządzeniem MSWiA -1998 r. ( Dz. U. 99/98),  

2) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z : 

- Polską Normą,  

- aprobatą techniczną – w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1, i które 

spełniają wymogi SST,  

3)    znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 

(Dz.U. 98/99) 

 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda 

ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 

odrzucone. 

6.6. Dokumenty budowy.  

[ 1 ] Dziennik budowy.  

 Dla budowy, na którą jest konieczne pozwolenie na budowę, wymaganym dokumentem 

urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 

Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego jest Dziennik budowy.    

[ 2 ] Książka obmiarów.  

 Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 

jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.  

 

W przypadku rozliczenia ryczałtowego prowadzenie książki obmiarów nie jest konieczne. 

 

[ 3 ] Dokumenty potwierdzające jakość materiałów.  

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 



uzgodnionej z Inspektorem formie.  Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 

Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.  

[ 4 ] Pozostałe dokumenty budowy.  

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], 

następujące dokumenty : 

a)   pozwolenie lub zgłoszenie na budowę  

b)    protokoły przekazania terenu budowy,  

c)    umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d)    protokoły odbioru robót,  

e)    protokoły z narad i ustaleń,  

f)       plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

[ 5 ] Przechowywanie dokumentów budowy.  

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

 Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

7. Obmiar robót.   

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, w jednostkach 

ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 

powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 

najmniej na 3 dni przed tym terminem.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilości  robót podanych w 

kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru 

na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wymaganą do 

celu płatności na rzecz Wykonawcy wg ustaleń zawartych w umowie.  

 

W przypadku rozliczenia ryczałtowego prowadzenia obmiarów nie dokonuje się. 

 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.  

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

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 

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

Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie technicznym w całym okresie trwania robót.  

8. Odbiór robót.   

8.1. Rodzaje odbiorów robót.  

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

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi częściowemu,  

c) odbiorowi ostatecznemu ( końcowemu ),  

d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi,  

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 



8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 

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

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

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

ustaleniami.  

8.3. Odbiór częściowy.  

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

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy).  

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robót.  

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość 

do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę pismem do 

Zamawiającego. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 

których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona 

przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca 

roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

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

projektową i SST. 

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

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

 W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową 

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

obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentach umowy.  

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe).  

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 

zobowiązany przygotować następujące dokumenty : 

1) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót,  



2) szczegółowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne ),  

3) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  

4) protokoły odbiorów częściowych,  

5) ew. dziennik budowy i książki obmiarów  - jeśli były wymagane ( oryginały ),  

6) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z SST, 

7) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa ( zgodnie z SST i PZJ ),  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

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

ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  

 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 

stwierdzi ich wykonanie.  

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji.  

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 

wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i 

gwarancji.  

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji ( pogwarancyjny ) będzie dokonany na 

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. 

”Odbiór ostateczny (końcowy)”. 

9. Podstawa płatności.   

9.1. Ustalenia ogólne.  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, przyjętą przez Zamawiającego w 

dokumentach umownych.  

 

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

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych ( ofercie ). 

 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować : 

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.  

10. Przepisy związane.   

10.1.  Ustawy.  

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z 

późn. zm.),  

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Oprawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, 

poz.177),  

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

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002r Nr 147, 

poz.1229 ),  

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.1321 z późn. 

zm. ),  

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

późn. zm.),  



- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. – o drogach publicznych ( Dz. U. z 2004 r., Nr 204, 

poz.2086 ),  

10.2. Rozporządzenia.  

 

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

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE ( 

Dz. U. Nr 209, poz. 1779 ), 

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

polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 

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

U. Nr 209, poz.1780 ),  

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

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

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

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

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

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

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

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

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( 

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

10.3. Inne dokumenty i instrukcje.  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, ( tom I, II, III, 

IV, V ) Arkady, Warszawa 1989-1990.  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003 r). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST 01.00 -Roboty instalacyjne przeciwpożarowe kod CPV 45343000-0 

 

1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót montażowych dla zadania: 

Wymiana hydrantów w warsztatach szkolnych  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane z montażem, 

próbami i odbiorami instalacji wody przeciwpożarowej przewidzianej w obiekcie. W zakres 

tych robót wchodzi montaż hydrantów wewnętrznych. 

2. Materiały 

Podczas wykonywania robót instalacyjnych stosować wyroby budowlane, które zostały 

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji musza posiada aktualne polskie aprobaty 

techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Odbiór techniczny materiałów powinien być 

dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

3. Sprzęt 

Do wykonania instalacji wykonawca powinien posiadać sprzęt typowy dla wyposażenia 

montera instalacji sanitarnych, a w szczególności wiertarki z udarem, pilarki do metalu, 

gwintownice ręczne i mechaniczne. Pracownicy powinni być wyposażeni w sprzęt ochronny: 

kaski, odpowiednie obuwie, okulary i ubranie ochronne. 

4. Transport 

Na budowie nie będzie używany transport kołowy, gdyż materiały przenoszone będą ręcznie. 

Transport kołowy używany będzie jedynie do dowozu materiałów na plac budowy z hurtowni 

i warsztatu. Wykonawca powinien posiadać samochód dostawczy do przewozu materiałów i 

urządzeń o mniejszych gabarytach. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Wymagania ogólne 

Instalacja wody przeciwpożarowej powinna zapewnić obiektowi budowlanemu spełnienia 

wymagań dotyczących w szczególności: 

 bezpieczeństwa konstrukcji 

  bezpieczeństwa pożarowego  

 bezpieczeństwa użytkowania 

 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska 

 ochrony przed hałasem i drganiami 

 oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 

Instalacja wody ppoż. powinna być wykonana zgodnie z projektem i specyfikacja techniczna 

oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie wymagań przepisów techniczno-budowlanych, a 

także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

Odstępstwa  mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 

konstrukcyjno budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku 



niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 

charakterystykach i trwałości. 

Instalacja wody ppoż. powinna być wykonana, przy wzięciu pod uwagę przewidywanego 

okresu użytkowania, w sposób umożliwiający zapewnienie jej prawidłowego użytkowania, 

zgodnie z przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu tej instalacji. 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 

powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą 

zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą 

powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

5.2. Rurociągi 

Rury do montażu instalacji przeciwpożarowej dostarczone na budowę powinny być proste, 

czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozja 

lub uszkodzeniami. Składowanie rur na budowie w stosach zabezpieczonych przed 

rozsuwaniem się. 

Instalacje przeciwpożarowa zaprojektowano z rur stalowych ze stali węglowej systemu. Są to 

rury przewodowe  ze szwem ze stali węglowej ocynkowanej zewnętrznie i wewnętrznie 

1.0215 wg PN EN 10305 łączone technika zaciskowa za pomocą kształtek systemowych 

kielichowych z pierścieniem uszczelniającym umieszczonym fabrycznie wewnątrz kielicha. 

Złączki zaciskowe i kołnierze wykonane ze stali węglowej ocynkowanej 1.0034 PN EN 

10305. Uszczelki: z kauczuku butylowego CIIR w kolorze czarnym 

Rury stalowe łączyć technika zaciskowa za pomocą kształtek systemowych kielichowych z 

pierścieniem uszczelniającym umieszczonym fabrycznie wewnątrz kielicha. 

Zaciśnięcia rury i kształtki wykonuje sie przy pomocy specjalnego przeznaczonego do tego 

celu narzędziem. W zależności od wymiarów rur, połączenie zaciskowe należy wykonać przy 

użyciu szczek zaciskowych lub opasek zaciskowych. 

• Ciecia rur można dokonać za pomocą piła ręczna o drobnych zębach, ręczna obcinarka do 

rur lub pilarka elektryczna. 

Niedozwolone jest ciecie piłami lub tarczami tnącymi oraz ciecie palnikami. 

• Po zakończeniu przecinania należy z zakończeń rur dokładnie usunąć rąbki, aby przy 

wsuwaniu rury nie doszło do uszkodzenia pierścienia uszczelniającego. Gradowania dokonać 

za pomocą ręcznego gradownika lub elektryczna okrawarka do rur. 

• Przed montażem kształtki zaciskowej należy zaznaczyć na rurze głębokość wsunięcia. 

Zaznaczenia należy dokonać szablonem dla głębokości wsunięcia i markerem lub przy użyciu 

urządzenia zaznaczającego (znacznika). 

Zaznaczenie głębokości wsunięcia musi być widoczne po wsunięciu rury w kształtkę 

zaciskowa i po zaciśnięciu złącza rurowego. 

• Kształtki zaciskowe z końcówkami bosymi mogą być skracane tylko do dopuszczalnej 

długości ramienia. 

• Przed montażem kształtki zaciskowej należy sprawdzić, czy w kształtce tej znajduje sie 

pierścień uszczelniający. 

Ewentualne ciała obce na pierścieniu należy usunąć. 

• Przed wsunięciem rury do kształtki zaciskowej należy usunąć zatyczki umieszczone 

fabrycznie w rurze systemowej. 

Wsuwając rurę w kształtkę należy ja lekko obracając i równocześnie wciskając w kierunku 

osi do oznaczonej głębokości wsunięcia. Ustawianie rur, czy też wcześniej przygotowanych 

części instalacji musi mieć miejsce przed zaciśnięciem kształtek zaciskowych. Poruszanie rur 

dokonywane przy podnoszeniu przewodów rurowych po zaciśnięciu jest dopuszczalne. W 

przypadku konieczności ustawienia już zaciśniętych rur, zaciśnięte połączenia musza być 

obciążone. Przy połączeniach gwintowanych uszczelnienie powinno być wykonywane przed 

zaciskaniem. 



• Zaciskanie przy użyciu elektromechanicznych narzędzi zaciskających z wykorzystaniem 

szczek zaciskowych dla średnic od 12 do 35 mm, opasek zaciskowych ze szczekami 

pośrednimi dla średnic od 42 do 54 mm, opasek zaciskowych ze szczekami pośrednimi dla 

średnic od 76,1 do 108 mm. 

• Gięcia rur systemowych można dokonywać tylko na zimno za pomocą giętarek ręcznych, 

hydraulicznych lub elektrycznych. Promień  zginania większy ni$ 3,5 x d. 

• Kształtki przejściowe gwintowane należy mocować tak, aby na połączenia zaciskowe nie 

były przenoszone siły skręcania, ani zginania. Do uszczelniania gwintów ze stali nierdzewnej 

należy stosować konopie oraz bezchlorkowe środki uszczelniające lub taśmy uszczelniające z 

tworzywa sztucznego (np. ParaliQ PM 35). Taśmy uszczelniające z teflonu nie nadają sie do 

uszczelniania połączeń gwintowanych ze stali nierdzewnej. 

Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolna przestrzeń 

miedzy zewnętrzna ściana rury i wewnętrzna tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem 

plastycznym nie powodującym korozji rur. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie 

możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany 

lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy 

wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. W miejscach przejść 

przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 

5.3. Urządzenia i armatura 

Podłączenie instalacji przeciwpożarowej przewidziano w miejscu głównego przyłącza wody 

zimnej w budynku. W miejscu podłączenia zostanie zamontowana armatura odcinająca, 

zabezpieczająca w postaci zaworu zwrotnego, zawór antyskażeniowy, na odgałęzieniu do 

instalacji wody bytowo-gospodarczej przewidziano montaż zaworu pierwszeństwa. 

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy instalacji w której jest zainstalowana. 

Armatura powinna być zainstalowana tak, aby była dostępna do obsługi i konserwacji. 

Przewidziano montaż 3 sztuk hydrantów przeciwpożarowych f25 na wąż półsztywny o 

długości weża 30 m, i zamontowane w miejsce istniejących hydrantów. 

zawór hydrantowy z lewej lub prawej strony. 

Zasięg 1 hydrantu Dn25 wynosi 25-35 m. 

Wydajność1 hydrantu Dn25 wynosi 1 dm3/sek. 

Po wykonaniu instalacji hydrantowej należy sprawdzić ciśnienie i wydajność każdego 

hydrantu pożarowego według PN. 

6. Badanie odbiorcze szczelności instalacji 

Przed przystąpieniem do badania szczelności instalacje kilkakrotnie skutecznie przepłukać 

woda. Badanie szczelności przeprowadzić zimna woda. 

Przed rozpoczęciem badania szczelności instalacje napełnić woda zimna i dokładnie 

odpowietrzyć. W tym czasie dokonać przeglądu wszystkich elementów oraz skontrolować 

szczelność połączeń przewodów i instalacji przy ciśnieniu statycznym słupa wody w 

instalacji. 

Po pierwszym napełnieniu instalacji woda nie należy jej opróżniać, z wyjątkiem przypadków, 

gdy zachodzi konieczność dokonania naprawy. W takich sytuacja dopuszcza sie opróżnienie 

tylko tej części instalacji, gdzie wykonywane są prace naprawcze i tylko na okres niezbędny 

wykonania tych prac. 

Instalacje napełniona woda i unieruchomiona w okresie ujemnej temperatury zewnętrznej 

zabezpieczyć przed skutkami zamarznięcia wody. 

7. Obiory robót 

7.1. Odbiór międzyoperacyjny 

Odbiory międzyoperacyjne przeprowadzić dla kontroli jakości robót poprzedzających 

wykonanie instalacji i podlegać im powinny prace, których wykonanie ma istotne znaczenie 

dla realizacji instalacji Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego sporządzić protokół 



stwierdzający jakość wykonania robót, oraz potwierdzający ich przydatność do wykonania 

instalacji. W protokole jednoznacznie zidentyfikować  miejsce i zakres robót objętych 

odbiorem. 

 

7.2. Odbiór techniczny-częściowy 

Odbiór techniczny-częściowy przeprowadzać dla tych robót, do których zanika dostęp w 

wyniku postępu robót. Odbiór częściowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla 

odbioru końcowego bez oceny prawidłowości pracy instalacji 

Po dokonaniu odbioru częściowego sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania 

robót, oraz potwierdzający ich przydatność do wykonania robót, zgodność z projektem 

technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badan odbiorczych. 

W protokole jednoznacznie zidentyfikować miejsce i zakres robót objętych odbiorem. 

W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole określić zakres i 

termin prac naprawczych lub uzupełniających. Po zakończeniu tych prac ponownie dokonać 

odbioru częściowego. 

7.3. Odbiór techniczny-końcowy 

Instalacja może być przedstawiona do odbioru technicznego-końcowego po spełnieniu 

warunków: 

 zakończono wszystkie roboty montażowe 

 instalacje wypłukano, 

 wykonano badanie szczelności 

 dokonano badan odbiorczych zakończonych wynikiem pozytywnym 

 zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ 

na efekt pracy instalacji 

Odbiór końcowy kończy sie protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania. 

Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać  postanowień warunkowych. W 

przypadku zakończenia odbioru stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do 

użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia przeprowadzić ponowny odbiór. 

8. Normy związane z realizacja zadania 

PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 

PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie 

wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa. 

PN-EN 671-1 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Hydranty wewnętrzne z 

wężem półsztywnym 

PN-EN 10305 Rury stalowe precyzyjne -- Warunki techniczne dostawy 


